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 میحرلا نمحرلا هللا مسب

 هم

 : هم دقم

 هلآ ىلعو دم انديس ىلع ملستلا متأو ةالصلا لضفأو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 .نيعمجا ماسو هبحصو

 عماجلا هباتک ريغ ءرخآ باتك هل يذمرتلا ىسيع ابأ مامإلا نإف :دعبو

 هيف عج ةيدمحملا لئاشلا باتك وهو (يذمرتلا ننس) ب ىمسملا حيحصلا

 تارم ةدع عبط دقو ةيقلخلاو ةيمسجلا رب يبنلا تافص يف اثيدح (1۰۰ر

 باتك اوفاضأ دنه لاب يذمرتلا ننس اوعبط نيذلا نأ امك .ةريثك حورش هيلعو
 ۰ يمأتلا انل لمحل باتكلا اذ عبطأ نأ تببحأ دقو .ننسلل ةيدمحملا لئامشلا

 ل( تافصلا لكأب هالوم هالحو ًاريذنو ًاريشبو نيملاعلل ةمحر ىلاعت هللا هلعج نمب

 هللا لاقو . مظع قلخ ىلعل كنإو# :هباتك يف لاق ثيح مظعلا هللا قدصو
 وأ  دنسلا فذح نود لئامثلا لصأ ىلع تظفاح دقو ( هتلاسر لعجي ثيح ماعأ

 . دئاوفلا ضعب ركذو تادرفملا حرش حورشلا نم تسبتقاو امك .هیف فرصتلا
 .ةعاطتسالا ردقب ةتسلا بتكلا نم ثيداحألا هذه جرخأ نم ركذو

 بتكلاو يطويسلل ريغصلا عماجلا ىلع اهيف تدمتعا ثيداحألل تاجيرختلا هذهو
 .ةجام نباو يذمرتلاو يئاسنلاو دواد وبأو ماسمو يراخبلا :يه يتلا ةتسلا

 . اهريغو ينابيشلا عبيدلا نبال لوصولا ريسيتو يسلبانلل ثيراوملا رئاخذو

 ىبنلا اذه قلخب قلختلاو ىلحتلا انمهلي ناو باوثلاو رجألا ىلاعت هللا لأسنو
 ۱ ۱ .لسملل ىلعألا لثلا وه يذلا مركلا

 . نيملاعلا بر هلل نما نأ اناوعد رخاو

 ساعدلا دیبع تزع
 ۱۹۱۸/۶/۱۸ -۸ مرحلا ۲۰ يف صح



 : هست

 نم وه ثيداحألا ددع ىلإ ريشي باوبألا ماقرأ يف نيسوقلا نيب ناونع لك

 .هيبنتلل اذكه .( ) اهانعضو كلذلو ققحلا عنص



 محرلا نه رلا هللا مسب

 () : يذمرتلا ةَرْوَس نب یسیع نب دم یسیع وبأ ظفاحلا لاق

 هللا لوسر © قْلخ يف ءاج ام باب - ١
 ًاثيدح ( ١4 ) هيفو لس

 منا یا نو ها وبا اند و5

 :لوقي هعمس هنأ كلام نب سنأ نع ۲ نجرلا دبع يبأ

 الو . ريصقلاب الو ۲۷ نئابلا ليوطلاب سيل كَم هللا لوسر ناك 0

 ۲٩ طئّسلاب الو ططقلا دعجلاب الو ٩ مدالاب الو .قَّهْمألا ضيبألاب

 . اهمض زوجيو مملاو ءاتلا رسكب يهو ناريا يلامش خلب رهن ىلع مدق دلب مسا :ذمرت (۱)
 . يذمرتلا مامالا اهيلا بسن

 لوطلاو ضايبلاك ناسنالا ةروص انه هب دارملاو ماللا نوكسو ءاخلا حتفب :قلخلا (۲)

 عبطلا ىنعمب لاش عمج :لئامشلاو .ملعلاو ماحلاك ةينطابلا هتروص :نيتمضب قلخلاو
 .اباب [ 071 هباوبأو ًاثيدح [ 1۰۰ ] غلبت لئامشلا ثيداحأو ةيجسلاو

 اظفاح ناكو ةجام نبا الا ةعاجلا ةنع ىور ه ۲6۰ ةنس يف يفوتو ۱۰۸ ةنس دلو (۳)

 . نتس بحاص انومأم

 باتک هلو . ه ۱۷۹ ةنس تامو ه ٩۳ ةنس دلو هيلا بسني يذلا بهذلا بحاص )٤(

 .أطوملا

 ىمسيو ه ٠۳١ ةنس تام ًاهيقف ًاظفاح ناكو كلام خویش نمو ةنيدلا هيقف ناك :(0)

 . يارلا ةعيبرب

 . رهاضلا : نئابلا ()

 .رمسألا :مدآلاو . ديدشلا : قهمألا (۷)

 .ضابقناو ءاوتلا هيف رعشلا :نيتحتفب ططقلاو .رهشالا ىلع نوكسو حتفب :دعجلا (۸)
 . لسرتسملا رعشلا : رسكف حتفب طبسلاو

۷ 



 يف سيلو © ةنس نيتس سأر ىنع هللا هافوتو .نینس رشع ةنيدملابو
 ۱۱۱ ا ورش نور ةو ساز

 ديمح نع ىفقثلا باهولا دبع انثدح .يرصيلا ةدعسم نب دیه انثدح - ۲

 :لاق كلام نب سنأ نع

 نسح « ريصقلاب الو ليوطلاب سيل (* َةَعْبَر متي هللا لوسر ناك »

 ىّشم اذإ .نوللا وهتك طيس الو دعجب سيل هرعش ناک و « مسجلا

 .(۵ « أفكتي
 .رفعج نب دم انثدح .« يدبعلا ينعي» راشب نب دمحم انثدح ۳

 :لوقي بزاع نب ءاربلا تعمس : لاق قاحسإ يلأ نع ةبعش انثدح

 مظع .نیبکنلا نيب ام َديعُب , ًاعوبرم الجر ب هللا لوسر ناك »
 طق انيك تیار ام هارو لك هيلع سندا هه لا هيدا

 رسكلا فذح يوارلا نأ ىلع رشعلا ةياور لمحتف ةرشع ثالث اهب ماقأ ةياور فو (۱)
 .ةرشعلا نع دئازلا

 نا ىلع نيتسلا ةياور لمحتو حصأو رهشأ يهو نيتسو ثالث نبا وهو ةياور فو (۲)

 .تارشعلا ىلع دئازلا فذح يوارلا

 لئاضفلا يف ماسمو سابللا ينو ي يبنلا ةفص يف يراخبلا هجرخا ثيدحلاو (۳)

 . عماجلا يف كلامو بقانملاو سابللا يف هننس يف يذمرتلاو
 .رصقلاو لوطلا نيب ًاطسوتم ناك يأ . ءابلا نوكسو ءارلا حتفب )٤(

 ةفص «باب لئاضفلا يف ماسو .سابللا ينو قم يبنلا ةفص يف يراخبلا هجرخآ (۵)
 مقر ثیدح سابللا يف هننس يف يذمرتلاو ۲۳۳۸ ح ۲۱ ب 4۳ ك مع يبنلا رعش

 . عماجلا يف كلامو ةنيزلا يف يئاسنلاو ۳۹۲۷ مقرب بقانلاو ۶

 مجلا مضب :ةمجلاو .ءابلا مهب :ديعب ءرعشلل فصو وهو ملا رسکب :الجر )1(

 زواج ام ةمللاو نیبکنلا ىلا لصوو سأرلا رعش نم طقس ام يهو ملا دیدشتو
 .نابوث :ةلحلا (۷) .نذألا ةمحش

۸ 



00 

 يلا نع يروثلا نايفس انثدح . عيكو انثدح . نالبغ نب دومه انثدح

 : لاق بزاع نب ءاربلا نع قاحسإ

 هللا لوسر نم نسحأ ءارمح ةلح يف ")ةّمل يذ نم تیر ام»

 ريصقلاب نكي مل ,نيبكنملا نيب ام دیعب , هیبکنم برضی رعش هل « هلل

 . ۲« لیوطلاب الو

 ناثع نع يدوعسلا انثدح .معن وبآ انئدح .لیعاسا نب دمت انئدح - ۵

 ل ا ل
 نيفكلا 7 شش 9 * ىريصقلاب الو ليوطلاب هَ يبنلا نكي نكي +

 29 ةبرْسَصلا ليوط 0 سیدارکلا مخض سأرلا مخض : ؛ نیمدقلاو
 هدعب الو هلبق َرأ ,  ۳م مطب ها ارت ثكن يشم اذ

 (۸) « متع هلثم

 سابللا يف دواد وباو ۲۳۳۷ مقرب لئاضفلا يف ماسمو يراخبلا هجرخآ ثيدحلاو )۱(

 مقرب سابللا يف هننس يف يذمرتلاو ۳۹۹۹ مقرب هجام نباو يئاسنلاو IA مقرب

 . 7 ١

 .نذالا ةمحش زواجملا سأرلا رعش ةحوتفملا ملا ديدشتو ماللا رسكب :ةمللا (۲)

 .قباسلا ثيدحلا جيرخت رظنا (۳)

 بورحلا تقو اذه لعلو .ةحارلاو عباصالا ظيلغ يا ءاثلا نوكسو نيشلا حتفب )٤

 . تاقشملاو

 ےیل ےل ا حج

 .ماظعلا سوؤر يهو (0)
 يهتنيو ردصلا نم ادبي يذلا قيقدلا رعشلا نیسلا نوكسو ملا حتفب :ةبرسلا (1)

 .ةرسلاب
 .ضرالا نم طحنا ام ببصلا (۷)

  باحصأ نيب نم هب درفت هنأو ۳۹۸۱ مقرب بقانملا يف هننس يف يذمرتلا هجرخأو (۸)

۹ 



 .هانعمب هوحن دانسالا اذهب يدوعسملا نع يأ انثدح عيكو نب نايفس انثدح

 رفعج وباو « رجح نب ىلعو يرصبلا يبضلا ةدبع نب دمحا انثدح - 5
 نب یسیع انثدح : اولاق او ا ا نبا وهو () نيسحلا نب دم

 نم (°) دمج نب مهاربا ينثدح لاق (0ةرفغ ىلوم هللا دبع نب رمع نع ۱۳۱ سنوي
 رع هللا لوسر فصو اذا يلع ناك :لاق .هنع هللا يضر بلاط ينأ نب ىلع دلو

 :لاق

 ريصقلاب الو ء7 طْغَمُملا ليوطلاب ب هللا لوسر نكي ملا
 طبسلاب الو ططقلا دعجلاب نكي مل .موقلا نم ةعّْبَر ناكو .ددرتملا
 ههجو يف ناكو « ملکملاب الو مّهَطُملاِب نكي ملو ءالجر ًادعج ناك

 ليلج «رافشألا بدهأ .نینیعلا جَعْذأ برشُم .ضيبأ ریودت

 یشم اذإ نيمدقلاو نيفكلا نثش ,ةّبرسم وذ درجأ . دتكلاو شاشملا
 ماخ هيفتك نيب ,ًاعم تفتلا تفتلا اذإو بص نم طحني انأك علقت

 جم سانلا قدصأو اردص سانلا دوجأ ء نييبنلا متاخ وهو «ةوبنلا

 .ةتسلا بتکلا =

 يئاسنلاو ماسمو يراخبلا هل جرخا ةقث نومأم وهو مجلا نوكسو ءاحلا مضب :رجح (۱)

 .ه ۲٤٤ ةنس تام هننس يف يذمرتلاو

 .يذمرتلا الا هل جرخي مل لوبقم وهو (۲)

 .نومأم ةقث (۳)

 .لوسرلا نذؤم لالب تخأ حابر تنب يه نيغلا مغب (۶)
 تنب يهو ةلوخ اهمساو ةفينح ينب يبس نم يلعل ةمأ يهو ةيفنحلا نب دم نبا (0)

 .ةياورلا وه لوالا نكل عمج مسا نوكسو مضب وا سنج مسا نيتحتفب « دلولا » و

 .ةددشملا نيغلا حتفو ةيناثلا ملا حتفو ىلوالا ملا مضب : طغمملا (3)

۱۰ 



 نمو «هباه ةهيدب هآر نم «(ةرشع) مهمركأو «ةكيرع مهنيلأو

 هلثم هدعب الو هلبق َرأ ۸ :() هتعان لوقي «هبحأ ةفرعم هطلاخ
 . ۳ رم

 يعمصالا تعمس :لوقي نيسحلا نب دم رفعج ابأ تعمس ىسيع وبأ لاق
 ًايبارعا تعمس لاقو ًالوط بهاذلا طغمملا : هب ینلا ةفص ريسفت يف :لوقي

Eتان طقم نفع  REيف هضعب لخادلا ددرتملاو , ًاديدش ادم  

 يأ ةنوجح هرعش يف يذلا لجرلاو قدوعبلا ديدشلاف ططقلا اماو ىًارصق ضعب

 برشملاو ءهجولا رودملا ملکلاو محللا ربثکلا ندابلاف مهطلا اماو لبلق نثت

 « رافشالا لیوطلا بدهالاو .نیعلا داوس دیدشلا جعدالاو .ةرح هضايب يف يذلا

 هناك يذلا قیقدلا رعشلا وه ةبرسلاو .لهاکلا وهو نیفتکلا عمتجم دتکلاو

 نيمدقلاو نيفكلا نم عباصالا ظیلغلا نثشلاو قرسلا ىلا ردصلا نم بیضق

 «ببصو بوبص يف انردحنا لاقي «رودحلا ببصلاو .ةوقب يشي نا علقتلاو

 « بحاصلا ريشعلاو ةبحصلا ةرشعلاو « بكانملا سوژر ديري شاشلا لیلج هلوقو

 ۱ . هتأجف يأ رمأب هته دب لاقي «ةأجافملا ةبيدبلاو

 نجحرلا دیع نب ر نب عیمُج انثدح لاق میکرو نب نایفس انثدح - ۷
 ةلاه يلأ دلو نم من ينب نم لجر ينربخأ لاق (هباتک نم انیلع ءالمإ ) ىلجعلا

 يضر يلع نب نسحلا نع ۲" ةلاه ينال نبا نع هللا دبع ابا ینکی «ةجيدخ جوز

 .ةريشع ةخسن يف ١(

 .هفصاو يا : هتعان )۳

 دنه لیقو ةرارز لیقو كلام لیقو شابنلا همسا ليقف ةلاه يأ مسا يف فلتخاو ۵

 ًاضيأ اهجوزتو .ةلاهو ًادنه « نیرک ذ هل تدلوف ةيلهاجلا يف ةجيدخ جوزت ةلاه وباو

) 

) 
 . ۳1٤١ مقرب بقانملا يف هننس يف يذمرتلا هاور (۳)

) 
) 

 ی هللا لوسر اهجوزت مث .اتنبو « هللا دبع هل تدلوف «يموزخملا دلاخ نب قيتع

 . ةيطبقلا ةيرام نمف میهاربا الا اهنم مني هدالوأ عيمجو

١١ 



 يبلا ةيلح نع افاصو ناكو 220 ةلاه يأ نب دنه يلاخ تلأس :لاق اهنع هللا

 :لاقف هب قلعتأ ًائيش اهنم يل فصي نا يهتشأ انأو « هن

 ةليل رمقلا ؤلألت ههجو ألألتي .ًاّحفم اخف رم هللا لوسر ناك »
 لجز قماما مظع بذشلا نم رصقأو .عوبرلا نم لوطأ ءردبلا

 ةمحش هرعش زواجي الف الإو , اهقرف ۲0 هتقيقع تقرفنا نا , "7 رعشلا
 بجاوحلا 29 جزأ ,نيبجلا عساو «نوللا رهزأ «هرفو وه اذإ «هينذأ

 یعنقآ «( بضغلا هردي قرع اهنيب 0 نرق ريغ يف غباوس

 لهس ةيحللا ثك «مشأ هلمأتي ل نم هبسحي هولعي رون هل 00 نينرعلا
 هقنع نأك ۱ةبرسلا قيقد 7 نانسألا جلفم (٩مفلا عيلض «نیدخا

 ءاوس ۲۱ كساعم نداب « قلخلا لدتعم ء('ةضفلا ءافص يف ةيمد ديج

 یه ىتلا ةحيدخ نبا هناف ءاهمأ نم همأ وخأ هنأل نسحلل الاخ اذه دنه ناك امناو (۱)
 0 . لمجلا موي يلع عم اذه دنه لتق .همأ يه يتلا ةمطاف ما

 . نثتو رسكت هرعش يف يا مجلا رسكو ءارلا حتفب :لجر (۲)
 .نيتقرف اهلعج يأ ةيصانلا ىلع يذلا هسأر رعش :ةقيقعلاب دارلاو (۳)
 .نيبجاحلا سوقم يأ :جزأ (4)
  امهافرط يقتلي ثيحب نيبجاحلا نارتقا [ كيرحتلاب ] نرقلاو تالماك يأ :غباوس (9)
 امد ًائلتمم بضغلا هريصي نأ بضغلا هردي قرع اههنيب (1)
 فنالا نم بلص ام ليق نيعلا رسكب نينرعلاو - هتبنرأ ةقد عم فنألا ليوط يأ (۷)

 .هلك فنالا ليقو

 .ةحاحصفلا ىلع ليلد هتعس نال كلذ حدمت برعلاو عساولا : عيلضلا )۸(

 .نانسالا يب ام جارفنا جلفلا (۹)

 .ةرسلا ىلا ردصلا نم قيقدلا رعشلا (۱۰)

 لادتعا يف وه دارلاو هريغ وأ جاع نم ةذختملا ةروصلا :ةيمدلاو .قنعلا : ديجلا (۱۱)

 .قارشاو لاک و ةئيه نسحو

 .مهطلاب نكي مل لیلدب نمسلا لدتعلا نیمسلا :ندابلا (۱۲)

۱۲ 



 مخض نيبكنملا نيب ام ديعب ردصلا ضيرع .ردصلاو نطبلا
 رعشب ةرسلاو ۱۱ ةبللا نيب ام لوصوم «درجتملا رونأ .سیدارکلا
 نيعارذلا رعشأ .كلذ ىوس ام نطبلاو نييدثلا يراع .طخلاك يرجي

 نيفكلا نثش ةحارلا بحر نيدنزلا ليوط .ردصلا يلاعأو نيبكنملاو
 ناصخ ۱ فارطألا لئاش لاق وأ .فارطألا لئاس .نیمدقلاو
 ءاغلق لاذ: لاو ادا الا اهتغ وني  نمذقلا حيسم © نيصخألا

 نم طحني امنأك ىشم اذإ ةيشملا عيرذ نوه يشيو  ايفكت وطخي
 ىلإ هرظن .فرطلا ضفاخ ,ًاعیج تفتلا تفتلا اذإو ۲۳ ببص
 قوسي .ةظحالملا هرظن لج ءامسلا ىلإ هرظن نم لوطأ ضرألا
 . "” مالسلاب يقل نم  ردبيو ۰ "”هباحصأ

 ةبعش انثدح .رفعج نب دم انثدح .ىنثملا نب دمع یسوم وبأ انثدح - ۸

 ةرغثلا عضوم ماللا حتفب :ةبللاو - بوثلا نع وأ رعشلا نع درجتملا وضعلا رين يأ )١(
 . ردصلا قوف

 . اهلثم لئاشلاو . ليوطلا لئاسلاو يزارلا نم كش (۲)
 .مدقلا طسو نم ءطولا دنع ضرالا سیال يذلا عضولا وه مدقلا صخآ (۳)

 .ضرالا نع امیفاحت دیدش هنأ دارلاو - ناثعک .ناصمخو

 .اهیوتسمو اهسلمآ يأ (6

 . اهلبق ال ديكأت يهو ًاؤفكت ةخسن يفو ةوقب هیلجر عفر یشم اذا يا ۵
 .ةردحنلا ضرالا بیصلاو عساو يأ عیرذ ٦)

 .مهفلخ يشميو هيدي نيب هباحصا مدقي يأ (۷

 . ادبي ةخسن فو ۸

 . يقهيبلاو يناربطلاو لئامشلا يف يذمرتلا هب درفت ٩

۱۳ 

) 

) 

) 

) 

) 
) 



 بقعلا سوهنم ,نيعلا لكشأ یفلا عيلض ب هللا لوسر ناك ٠

 تا ل ا

 : لاق ؟ بقعلا سوهنم ام : تلق ,نيعلا قش ليوط :لاق ؟ نيعلا لكشأ

 , "70 بقعلا محل ليلق

 نبا ينعي) ثعشأ نع مساقلا نب رثبع انثدح .يرسلا نب دانه انثدح - ٩

 : لاق U ينأ نع(راوس

 ول یا قلا ىلإو هيلإ ۳

 ' نع يساورلا نمحرلا دبع نب ديمح انثدح .عیک و نب نایفس انثدح - ۰

 :بزاع نب ءاربلا لجر لأس :لاق قاحسإ يبأ نع ريهز
 لثم لب ءال لاق ؟فيسلا لثم تلم هللا لوسر هجو ناكأو

 . ۲ « رمقلا

 لیمش نب رضنلا انئدح .(ماس نب ناهلس) یفحاصلا دواد وبا انئدح - ۱

 هللا يضر ةريره يبأ نع ةملس يلأ نع باهش نبا نع رضخالا يلا نب حلاص نع

 : لاق هنع

E E (۱)ل  

 . ۳۹۶٩ مقرب

 .ةئيضم يا (۲)

. ۲ 0 (۳) 

 (٤) مقرب بقانلا يف يذمرتلاو هم ينلا ةفص يف يراخبلا هجرخآ ۳۶۰

14 



 . ۲۷ « رعشلا

 نع ريبزلا يبأ نع دعس نب ثيللا .ينربخأ :لاق دعس نب ةبيتق انثدح - ۲

 : لاق میر هللا لوسر نا هللا دبع نب رباج

 لاجرلا نم بّرض مالسلا هيلع ىسوم اذإف «ءايبنألا لع ضرع

 اذإف مالسلا هيلع مرم نب ىسيع تيأرو )هوش لاجر نم هنأك
 هيلع ميهاربا تيأرو «” دوعسم نب ةورع اهبش هب تيأر نم برقأ

 تيأرو «هسفن ينعي مکبحاص ًاهَبَش هب تيأر نم برقآ اذاف مالسلا

 .(06) قید ا هب تیأر نم برق اذاف مالسلا هیلع لير
 ربخأ الاق (دحاو ینعلا) راشب نب دمو میک و نب نایفس انثدح - ۳

 : لوقی لیفطلا ابآ تعمس لاق يريرجما دیعس نع نوراه نب ديزي

 .يربغ هار ڪا ضرألا هجو ىلع يقب امو هع ىنلا فا

 . يذمرتلا هب درفت (۱)

 «نمسلاو ةفخلا نيب نوطسوتم ةليبقلا هذه لاجرو نمیلا نم ةليبق نيشلا حتفب (۲)

 . دعابتلا لصالا يف ةءونشلاو

 دقو «ةيبيدحلا موي يَ يبنلل شيرق هتلسرا يذلا وهو يفقثلا دوعسم نب ةورع (۳)

 لزن الول هيف شيرق تداق نیذللا نیلجرلا دحأ وهو .ةرجملا نم مست ةنس ماسآ

 ۰۳۱ فرخزلا  مظع نيتيرقلا نم لجر ىلع نآرقلا اذه
 تحت عیابو ردب دعب دهاشلا يب هللا لوسر مم دهش يباحصلا يبلكلا ةيحد )٤(

 | اهيف يقبو ماشلا لزن «هتروص ىلع ًابلاغ هل ينلل يتأي ليربج ناكو .ةرجشلا

 ٠ لقره ىلا هم يبلا لوسر ناكو «ةيواعم نمزب تام ىتح اهبناجب ةزملا نطوتساو

 هننس يف يذمرتلاو 1117 مقر ثيدح ءارسالا باب ناميالا يف ماسم هجرخأ ثيدحلاو (6)

 . ۳٦۵١ مقرب بقانملا يف

١6 



 , 9 ., ًادّصقُم ًاحيلم « ضيبأ ناك : لاق . يل هفص : تلق

 يمازحلا رذنملا نب مهاربا انثدح .27 نمحرلا دبع نب هللا دبع انثدح - ٤

 یسوم يخا نب ) مهاربا نب ليعامسا ينثدح . يرهزلا تباث نب زيزعلا دبع انثدح
 :لاق سابع نبا نع بيرك نع ةبقع نب ىسوم نع (ةبقع نبا

 رونلاك يژر ملكت اذإ 10 نيَبِنَتلا جلفأ قم هللا لوسر ناك ٠
 . ( ( هايانث نيب نم جرخي

 ةوبنلا متاخ يف ءاج ام باب - ۲

 ثيداحأ (۸) هيفو
 دبع نب دعجلا نع ليعامسإ نب متاح انثدح .ديعس نب ةبيتق انثدح - ۵

 :لوقي ديزي نب بئاسلا تعمس :لاق نمحرلا

 نبا نا هللا لوسر اي تلاقف لم ينلا ىلإ يتلاخ يل تّبهذ»

 نم تبرشف أضوتو ةكربلاب يل اعدو يمأر هالو حسمف 5 عجو يتخا
 وه اذإف  هیفتک نيب متاخلا ىلإ ترظنف .هرهظ فلخ تمقو هئوضو

 .۲۳4۰ مقر ثيدح لئاضفلا يف ماسم ًاضيا هجرخأ ثيدحلاو )۱(

 نم ؛ ءيشلا حلمو .ريصق الو لیوط الو فیحن الو مسحب سيل يذلا وه : دصقلاو

 .حیلم وهف نسح يأ فرظ باب
 .ًاتوم ةباحصلا رخآ وهو ه ۱۱۰ ةنس تام ةلثاو نب رماع وه : لیفطلا وباو

 .ةقث تبث ظفاح وهو ه ۲۵۵ ةنس يفوتلا يمرادلا وه )

 .تايعابرلاو ايانثلا نيب ةجرف جلفلاو « ءايلا ديدشتب (۳)

 . [ ريغصلا عماجلا ] يقهيبلاو يناربطلا هج رخأ (
 .ضيرم يا (۵)

۱۹ 



 . ۲۱ « ةلجحلا رز لثم

 كاس نع رباج نب بويأ انئدح .یناقلاطلا بوقعی نب دیعس انثدح - 3

 :لاق ةرمس نب رباج نع برح نبا

 ةضيب لثم ءارمح ةدغ لب هللا لوسر يفتك نيب متاخلا تيأر»

 . () « ةماهحلا

 نع هيبأ نع نوشجاملا نب فسوي انثدح .يندملا بعصم وبا انثدح - ۷

 : تلاق ةثيمر هتدج نع ةداتق نب رمع نب مصاع
f | ۶ ی 

 . ۲ « نح رلا

 يفو ةراهطلا يف يراخبلاو. ۳۹۶ مقرب بقانلا يف هننس يف يذمرتلا هجرخآ ثيدحلا (۱)
 ۰۲۳۶۵ مقرب . مَع ينلا ةفص يف ماسمو. تاوعدلا فو یضرلا يفو لب يبنلا ةفص

 . اهضیب :اهرزو .فورعم رئاط : ةلجحلاو

 قدغلاو .هب درفت امم وهو ۳۹۶۷ مقرب بقانلا يف هننس يف يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا (۲)

 اذهو . ۲۳٣٤ مقرب لئاضفلا يف ةرمس نب رباج نع ماسم هجرخأو « ةمحللا ةعطق

 يف ةماحلا ةضيب هيبشتلاو .هدسج نول ىلع ناك هنأ ماسم ةياور يف ءاج ام يفانيال
 . !نوللاو ةروصلا يف ليقو « رادقملا

 نب دعسو .هجام نباو ناخيشلاو بقانلا يف رباج نع هننس يف يذمرتلا هجرخأو (*)

 ةيناثلاو ىلوالا ةبقعلا نيب ريمع نب بعصم دي ىلع ةنيدلاب مسأ سوألا ديس ذاعم
 يف يمرو ًادحأو ًاردب دهش هموق يف ًاعاوطم ناكو لهشألا دبع ونب همالساب ماسأو

 نم هتلمح رورس نع ةيانك شرعلا زازتهاو ءرهش دعب هحرج نم تايف قدنخلا
 .هنع هللا يضر هحور يقلتب ةكئالملا

۱۷ 



 دمج نب مهاربا ينثدح :لاق ةرفغ لوم هللا دبع نب رمع نع سنوي نب ىسيع
 :لاق بلاط يبأ نب يلع دلو نم

 هلوطب ثيدحلا ركذف هلل هللا لوسر فصو اذإ ىلع ناك »

 . "7 .نييبنلا متاخ وهو قوبللا متاخ هيفتك نيب :لاقو

 تباث نب ةرزع انثدح .27مصاع وبا انثدح .راشب نب دمن انثدح - 9

 بطخأ نب ورمع ديز وبأ ينثدح : :لاق يركشيلا دمحأ نب , ءابلع ينثدح :لاق

 :لاق يراصنألا

 ی ديز اأ اي : : مَع هللا لوسر يل لاق »

 : لاق ؟ متاخلا امو : تلق ق . متاخلا ىلع يعباصا 0 .هرهظ تحسمف

 تاع تارعش

 نب نيسح نب ىلع انثدح . يعازخلا ثيرح نب نيسحلا راع وبا انثدح - ۲۰

 : لوقی ةديرب يلأ تعمس : لاق ةديرب نب هللا دبع ینئدح يلأ ینئدح . دقاو

 ةنيدلا مدق نيح ع هللا لوسر ىلإ ۲ يسرافلا نالس ءاج »

 نالس اي لاقف هلالي ۶ هللا لوسر يدي نيب تعضوف بطر اهيلع ةدئامب

 .هب درفت ام وهو ۳۹۵۲ مقرب بقانملا يف هننس يف يذمرتلا هجرخأو ١)

 .ةعاجلا هل جرخ «كاحضلا همساو يراخبلا خويش نم (؟

 . متاخلا لوح ناك يذلا وه رعشلا اذه لعلو (*

 هربخأ ناكو .ةنجلا مط تقاتشا نم دحاو وهو ليلج يلاحص وهو «سرافل ةبسن ٤(

 لوبق مدع يهو تامالع هيف هل فصوو زاجحلا يف يبنلا روهظب نابهرلا ضعب

 تاغللاو ءاممالا يفو .اهنع صحفلا بحأف ةوبنلا متاخو .ةيدهلا لوبقو ةقدصلا

 مث بهارب قحلف ًایسوجم ناكو هيبأ نم بره هنأ همالسا ببسو ۲۲۳/۱ :يوونلل
 يبلا روهظب هربخأو زاجحا ىلا باهذلا ىلع مهنم دحاو هلدف نابهرلا نم ةعامجب

 = يدوب هنم هارتشا مث ؛يدوهيل ىرقلا يداو يف هوعابو هب اوردغف برع عم هدصقف

) 

) 

) 

) 

۱۸ 



 ال انإف اهعفرا لاقف .كباحصأ ىلعو كيلع ةقدص لاقف ؟ اذه ام

 لوسر يدي نيب هعضوف .هلثمب دغلا ءاجف اهعفرف لاق ةقدصلا لكأن

 هللا لوسر لاقف كل ةيده :لاقف ؟ناملس اي اذه ام :لاقف ثل هللا

 أَم هللا لوسر رهظ ىلع متاخلا ىلإ رظن مث .اوطسبا هباحصأل ب
 ابهرد اذكو اذكب و هللا لوسر هارتشاف دوهيلل ناكو «هب نماف

 هللا لوسر سرغف معطت ىتح هيف نالس لمعيف الخن سرغي نأ ىلع
 اهماع نم لخنلا تلمحف «رمع اهسرغ ةدحاو ةلخن الإ ليخنلا هلْ

 ريو لا ل در ی یا ةلخنلا لمحت ملو

 نم تلمحف اهسرغف هِيَ هللا لوسر اهعزنف اهتسرغ انأ هللا لوسر اي

 .« اهماع

 ليقع وبأ انثدح .حاضولا نب رشب انثدح .راشب نب دمحم انثدح - ١

 : لاق يفوعلا ةرضن يبأ نع . يقرودلا

 يف ناك لاقف ملي يَ هللا لوسر متاخ نع يردخلا ديعس ابأ تلأس »

 ةقدصب هاتأف مْ هللا لوسر اهمدق یتح ةدم اهب ماقأف ةنيدلا هب مدقف ةظيرق نم
 ل ا

 ينثدحف هيدي نيب هم هللا لوسر ينسلجأف تيكبو هتلبقف ةف متاخلا تيأرف ناس لاق

 E قوس نارتو نا E ما ارك رايب عودوا رانك ناك

 اونيعأ يم لاقف بهذ ةيقوأ نيعبرأ ىلعو ةلخن ةئامثالث 5 ىلع هتبتاکف

 .بهذلاب ةباحصلا دحأ هءاج مث ءاهسرغي يذلا وه هِي ناك و لخنلاب مكبحاص
 ىلع راشأ دقو . ءادردلا يبأ نيبو هنيب هللا لوسر ىخآو .قدنخلا هدهاشم لوأو

 يف هننس يف يذمرتلا جرخأو . ه ۳٩ ةنس نئادملاب يفوت قدنخلا رفحب هللا لوسر

 .«ناملسو رامعو يلع ةثالث ىلا قاتشتل ةنجلا نإ » ثّ هللا لوسر لوق ناملس بقانم

15 



 , ) « ةزشان ةعضب هرهظ

 دامح انربخأ . ۲ يرصبلا ىلجعلا مادقملا نب دمحا ثعشالا وبآ انثدح - ۲

 : لاق (ينزملا) سيجرّس نب هللا دبع نع لوحألا مصاع نع ديز نبا

 اذكه تردف هباحصا نم سان يف وهو هني هللا لوسر تيتأ»

 عضوم تيأرف هرهظ نع ءادرلا ىقلأف  دیرا يذلا فرعف هفلخ نم

 © ليلا اهنأك ۵ ناليخ اهوح ؟” مّمجلا لثم هيفتك ىلع ما
 . كلو لاقف .هللا لوسر اي كل هللا رفغ تلقف هتلبقتسا ىتح تعجرف
 هذه الت مث مكلو .معن لاقف . ب هللا لوسر كل رفغتسا موقلا لاقف

 . 9,20 # تانمؤملاو نينمؤمللو كبنذل رفغتساو# ةيالا

 رع هللا لوسر رعش يف ءاج ام باب - ۳
 ثيداحأ (۸ ) هيفو

 سنا نع . دیمخ نع ميهاربا نب ليعامسا انربخأ . رجح نب يلع انثدح - ۳

 :لاق كلام نب

 قرهاظ محل هعطق فيرشلا هرهظ يف متاخلا ناك يأ . لئامشلا يف يذمرتلا هب درفت )١(

 . ةعفترملا يأ ةزشانلاو

 ةليبق لجع ينب ىلا ةبسن ىلجعلاو ه ۲۵۳ ةنس تام يئاسنلاو يراخبلا لاجر نم (۲)

 ىلع رهظي ةصمحلاك ريغص جارخ وهو روفصعك لولژث عج وهو حيباصمك ليلاث (۵)
 .ةرادتساو ءوتن هل دسحلا

 . 58473 ح ۳۰ ب 4۳ ك لئاضفلا باتك يف ماسم هجرخأ ثيدحلا )7(

۲۰ 



 , 20 « هينذأ فصن ىلإ هالي هللا لوسر رعش ناك و

 ماشه نع دانزلا يأ نب نمحرلا دبع انربخأ .يرسلا نب دانه انثدح - 54

 :تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نبا

 رعش هل ناكو دحاو ءانأ نم مكي هللا لوسرو انأ لستغأ تنك و

 . ۲)«ةرفولا نودو ةمجلا قوف

 قاحسا يأ نع ةبعش انثدح : نطق وبأ انثدح : عينم نب دمحا انثدح - ۳۵

 : لاق بزاع نب ءاربلا نع

 تناک و نیبکنلا نيب ام دیعب .ًاعوبرم ل هللا لوسر ناک »
 ۳1 ۰ هم و

 . ۲۳ « هبنذآ ةمحش ب رضت هتمج

 ينئدح :لاق مزاج نب ريرج نب بهو انثدح . راشب نب دم انثدح _ ۳۹

 : لاق « يم هللا لوسر رعش ناك فيك سنأل تلق : لاق ةداتق نع يبأ

 رع هللا لوسر رعش ناك ٠ ۲۳۳۸ مقر ثیدح لئاضفلا يف سنأ نع مام جرخآ )١(

 . انه ام لوطاب « هقتاعو هينذا نيب

 . (هينذأ ةمحش غلبي رعش هل لَ يبلا ناك ءاربلا نع بقانلا يف يراخبلا جرخأو )

 هينذأ نيب هَل هللا لوسر رعش ناك) ۶ مقرب سنأ نع هجام نبا دنعو

 . ( هيبكنمو

 1٠٤ مقر ثیدح لسغلاب قلعتلا مسقلا ةشئاع نع ةراهطلا يف ةجام نبا جرخأو (۲)

 ۳۱۳۵ مقر ثیدح سابللا باتک يف رعشلاب قلعتلا مسقلا اضيأ هجام نبا جرخأو

 .نذالا ةمحش غلب ام ةرفولاو ,نيبكنملا ىلا لزانلا رعشلا : ةمجلاو

 (هینذا ةمحش ىلا ةعمجلا مظع) ۲۳۳۷ مقرب لئاضفلا يف ماسم دنع ءاربلا نعو (۳)

 باب بقانملا يف يراخبلاو 2۱۸۶ مقر ثيدح لجرتلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

 . هل ينلا ةفص

 . (هيبكنم برضي رعش هل ) ۳۹۳۹ مقرب ءاربلا نع يذمرتلا دنعو

۳۱ 



 . 7 هينذأ ةمحش هرعش غلبي ناك .طبسلاب الو دّعَجلاب نكي ۰

 يلا نبا نع ةنييع نب نايفس انثدح «رمع يلأ نب ىبحي نب دم انثدح - ۳۷

 : تلاق بلاط يلأ تنب ءيناه ما نع دهاجم نع حيجن

 . ۱« رثادغ عبرأ هلو ةمّدَق ةكم مي هللا لوسر مدق »

 تباث نع رمعم نع كرامملا نب هللا دبع انثدح . رصن نب ديوس انئدح - ۸

 : سنأ نع ينانبلا
 / 1 1 ۶ اح 2 ی

 ا" هبنذآ فاصنأ ىلإ ناك ړی هللا لوسر رعش نأ»

 ديزي نب سنوي نع كرابملا نب هللا دبع انثدح . رصن نب ديوس انثدح 48

 : سابع نبا نع ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع انثدح يرهزلا نع

 فاصنا ىلا هت هللا لوسر رعش ناك ) ظفلب 4140 مقرب دواد يلا دنع سنا نعو ۱)

 . یناسنلاو (هينذا

 ۰1۱٩۱ مقر ثیدح لجرتلا باتک يف دواد وبا هجرخا )۲ )

 . ۳۱۳۱ مقرب سابللا يف هجام نبا هجرخاو

 رس اهبطخو .حتفلا موی تملسا دنه وا ةكتاع وا ةتخاف اهمسا ءيناه مأ

 ما اي ترجا نم انرجا دق .حتفلا موی یفطصلا اهل لاق يتلا يهو اهرذعف تردتعاف

 حتفب (ةمدق) هلوقو . ةيواعم ةفالخ يف تتام بلاط يبا نب يلع ةقيقش يهو . ءىناه
 ةكمل رم هتامودفو ءةكم حتف اهيف ناك يتلا ةمدقلا يهو .لادلا نوكسو فاقلا
 مودقو .ةنارعجلا مودقو . حتفلا مودقو .ءاضقلا ةرمع مودق . عبرا ةرجملا دعب
 . عادولا ةجح

 ةررفضلا نم لکو ةريفض عج يهو رثافض ةياور و ةريدغ عمج : رثادغلاو
 ةيولم تناك ناف .ةلسرم تناك اذا رعشلا نم ةلصخلا يهو ةباؤذلا ینعع ةريدغلاو

 مقرب ماسمو . يناسنلاو .لجرتلا باتک يف هانعع ۲ مقرب دؤاد وبا هجرخأو )۳۱

 .(هقتاعو هينذأ ینب متع هللا لوسر رعش ناك ) ظفلب ۸

۳۲ 



 نوقرفي نوك رشملا ناكو .هرعش لدسي ناك مللي هللا لوسر نأ »

 هقفاوم بحي ناكو .مهسوژر نولدسي باتكلا لهأ ناكو .مهسوژر

 . "7, هسأر هی هللا لوسر قرف مث ءيشب هيف رمؤي مل امف باتكلا لهأ

 نب مهاربا نع . يدهم نب نمحرلا دبع انثدح .راشب نب دمع انثدح - ۰

 :تلاق ءيناه مأ نع دهاجم نع حيجن يأ نبا نع يكملا عفان

 هی هللا لوسر لجرت يف ءاج ام باب - 4

 ثيداحأ (۵ ) هيفو

 انثدح . یسیع نب نعم انثدح .يراصنالا ىسوم نب قاحسا انثدح _ ۳۱

 : تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع سنأ نب كلام

 0 ام ۰ ۰ ب

 ۰۲۳۳ مقرب لئاضفلا يف ماسمو مَع ينلا ةفص باب بقانملا يف يراخبلا هجرخا (۱)

 يذمرتلاو TITY مقرب سابللا يف ةجام نباو ۰۱۸۸ مقرب لجرتلا يف دواد وبأو

 .ةنيزلا يف يئاسنلاو

 .همأر يناج ىلا رعشلا يقلا يا هسأر قرف ىنعمو . هلاسرا : رعشلا لسو

 وار لک نا تایاورلا ددعت نم ذخؤي :ةظحالم ۲۷ مقر ثیدح جیرخت رظنا (۲)

 يع يبنلا لعف لعلو .هرعش قلح هنأ ت هنع يور اک هآر يذلا نع ثّدح

 . /ماعأ هللاو /هقلحو هلدسو هقرف نم هجوألا هذه زاوج ىلع لدي اذهو «اذه

 باتك يف ماسم هجرخأو اهجوز ضئاحلا ليجرت باب سابللا يف يراخبلا هجرخأ (۳)
 اذإ تنك ) 1۱۸۹ مقرب لجرتلا يف ةشئاع نع دواد يأ دنعو ۲۹۷ مقرب ضیا

 هتيصان لسراو هخوفاي نم قرفلا تعدص مللي هللا لوسر سأر قرفا نأ تدرأ

۳۳ 



 نع حيبص نب عيبرلا انثدح . عيكو انثدح .یسیع نب فسوي انثدح - 5١

 :لاق كلام نب سنأ نع (يشاقرلا وه ) نابأ نب ديزي
 هتل حیرسنو ۳

 . "۰ تایز بوث هبو نأك یتح ۰۲0 عانقلا رثكيو

 يلأ نب ثعشالا نع صوحالا وبا انثدح .يرسلا نب دانه انئدح - ۳
 : تلاق ةشئاع نع قورسم نع هيبأ نع ءاثعشلا

 رهطت اذإ هروهط يف نّمَيَتلا بحيل هب هللا لوسر ناك نإ »
 .(9 « لعتنا اذإ هلاعتنا يفو .لجرت اذإ هلجرت يفو

(۱) 

(۲) 

(۳, 

(( 

 هحيرست يأ رعشلا لیجرتو ۳۹۳۳ مقرب سابللا يف هجام نبا دنع وهو (هينيع نيب
 لح ىلعو ءاهتطلاخم ةهارك مدع ىلعو ضئاحلا دي ةراهط ىلع ثيدحلا لديو
 حيرست زاوج ىلعو .اهسفنب اهجوزل ةجوزلا ةمدخ يلوتو اهاضرب ةجوزلا مادختسا

 . / معا هللاو / . رعشلا

 .هريغو تیز نم هب نهدي ام وهو نهّدلا لایعتسا نهلا
 . نهدلا لایعتسا نيح سأرلا ىلع عضوت ةقرخ فاقلا رسكب عانقلاو هسبلو هذاختا يا

 لدي هريغو ثيدحلا اذهو .يقهيبلاو لئامشلا يف يذمرتلا هجرخأ ريغصلا عماجلا يف

 لاقف بايثلا خسو الجر ىأر ۳ هنأ درو دقو هرهظم نسحب ينلا ماها ىلع

 1۰1۲ مقرب سابللا باتك يف دواد وبا هجرخأ «هبوث هب لسغي ءام دجي ناك اما»

 دحي ناك امأ » لاقف هرعش قرفت دق ًاثعش الجر يأر فْ هنا هيف ءاجو رباج نع
 .«هرعش هب نكسي ام اذه

 هنأش يفو ٠ هيف دازو ءوضولا يف نميتلا باب ةراهطلا يف يراخبلا هجرخا ثيدحلاو
 وباو « هلك نأش يف ٠ ةدايز هيفو ۸ مقر ثيدح ةراهطلا يف ماسم هجرخاو « هلك

 اهمساو .ةليقثلا نم ةففخم «نإ » و هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ۳۳ مقرب دواد

 وه نميتلاو .ةليقثلاو ةففخملا نيب ةقرافلا يه « بحيل » يف ماللاو نأشلا ريمض

 وه ءاطلا مضبو ناتعومسم ناتياور اهحتفو ءاطلا مضب :هروهطو ؛نیمیلاب ءادتبالا

 . هب رهطتی ام : اهحتفبو لعفلا

۲٤ 



 نع ناسح نب ماشه نع ديعس نب یی انثدح .راشب نب دم انئدح - ۳٤

 : لاق لفغم نب هللا دبع نع يرصبلا نسحلا

 نبا

 (7 اًمغ الإ لجرتلا نع للي هللا لوسر ىبن»

 ديزي نع برح نب مالسلا دبع انثدح :لاق ةفرع نب نسحلا انثدح - ۳۵

 نم لجر نع نهرلا دبع نب ديمح نع يدوالا ءالعلا يأ نع دلاخ يأ

 ” , اغ لجرتي ناك ل يبنلا نأ »

 .هسأر نم ىنميلا ةهجلاب أدبي نا هطشمت يف بحي يا : لجرتلاو

 هلوق يف ۱۱۰/۳ يوونلل ماسم حرش يفو لاعتنالاب نميتلا بجيو يا : هلعنت يفو
 باب نم ناك ام نا يهو عرشلا نع ةرمتسم ةليلج ةدعاق .«خلا نميتلا بحي »

 كاوسلاو دجسملا لوخدو فخلاو ليوارسلاو بوشلا سبلك فيرشتلاو ميركتلا

 ةراهطلا ءاضعا لسغو ةالصلا نم مالسلاو براشلا صقو رافظالا ملقتو لاحتكالاو

 وه ام كلذ ريغو رجحلا مالتساو ةحفاصملاو برشلاو لكالاو ءالخلا نم جورخلاو

 طاختمالاو دجسملا نم جورخاو ءالخلا لوخدك هدضب ناك ام اماو .هانعم يف

 هلك كلذو « رسايتلا بحتسيف كلذ هبشا امو فخلاو بوثلا علخو ءاجنتسالاو

 . / ماعا هللاو / . اهفرشو نيميلا ةماركب

 قنیزلا يف يئاسنلاو« 1۱۵۹ ح ١ ب ۲۷ ك لجرتلا باتك يف دواد وبا هجرخأو

 . هحيحص يف نابح ¿ن نباو. 707١مقر ثيدح سابللا باتك يف هننس يف يذمرتلاو

 هنسحيو هفظنيو هرعش لجري يأ مويلا دعب مويلا  ءابلا ديدشتو نيغلا رسكب : بغلاو

 .رخآل تقو نم
 نب هللا دبع يلاحصلا وه مهبلا لجرلا اذه ليق دقف قباسلا ثيدحلا جيرخت رظنأ

 . لفغم
 .ه ۷۵ ةنس تام ةعامجلا هل جرخ .فوع نبا وه نمحرلا دبع نب ديمحو

۲۵ 



 هنم يژر نهدي مل اذإو بيش هنم ري مل هسأر نهد اذإ ناک »

 مدآ نب يحي انثدح يفوكلا يدنكلا ديلولا نب ءورمع نب دم انثدح - ۳۹

 : لاق رمع نب هللا دبع نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نع كيرش نع

 هرعش نيرشع نم ًاوحن هلع هللا لوسر بيش ناك امنإ»

 , ۲۱« ءاضيب

 نابيش نع ماشه نب ةيواعم انثدح . ءالعلا نب دم بيرك وبا انثدح غ٠

 :لاق سابع نبا نع ةمركع نع قاحسإ يبأ نع
 ةعقاولاو دوه ینتبیش :لاق تبش دق هللا لوسر اي ركب وبأ لاق »

 : ()0تروك سمشلا اذإو .نولءاستي معو تاالسرملاو

 نع حلاص نب يلع نع رشب نب دم انثدح .عيكو نب نايفس انثدح - ۱

 . «  اهتاوخأو دوه ينتبيش دق لاق تبش دق كارن هللا لوسر ايو

 نب كلملا دبع نع ناوفص نب بيعش انأبنأ لاق رجح نب ىلع انثدح - ۲

 يبنلا تيتأ لاق بابرلا مت يميتلا ةثءر يلأ نع ىلجعلا طيقل نب دايإ نع ريمع

 .ةنيزلا يف هانعمب يئاسنلاو 481 مقرب لئاضفلا يف مام هجرخأ (۱)

 .۳۹۳۰ مقرب سابللا يف هجام نباهجرخأو )۲(

 "دقو ۳۲۹۳ مقر ثيدح ةعقاولا ةروس ريسفت «ريسفتلا باتک يف يذمرتلا هجرخأ (۳)

 .خلا ممألا كالهو .ةمايقلا موي لاوحأ نم روسلا هذه يف ءاج

 .[ ريغصلا عماجلا] اضيأ يناربطلا هجرخأو (1)

۳۷ 



 : هتيأر امل تلقف .هتيرأف لاق يل نبا يعم هلل

 هالع دق رعش هلو نارضخأ نابوث هيلعو هلی هللا ین اذه »
 : برا هو يغلا

 ةملس نب دامح انثدح .نایعنلا نب جيّرس انثدح . عينم نب دما انثدح - ۳

 هلع هللا لوسر سأر يف ناكأ ةرمس نب رباجل ليق :لاق برح نب كامس نع
 :لاق بیش

 قرفم يف تارعش الإ بيش مب هللا لوسر سأر يف نكي ۰
 () « نهدلا نهاراو نهدا اذإ هسأر

 هلع هللا لوسر باضخ يف ءاج ام باب - 5

 ثيداحأ ( ؛ ) هيفو

 نع ريمُع نب كلملا دبع انثدح .مشُه انثدح . عينم نب دمحأ انثدح - 31
 : لاق ةثمر وبآ ينربخأ لاق طبقل نب دايإ

 «معن تلقف ؟اذه كنبا لاقف .يل نبا عم هب ينلا تيتأ»

 بیشلا تیأرو لاق . هیلع ىنحت الو كيلع ينجي ال لاق .هب دهشآ
 . 0« رجآ

 يذمرتلاو, ةنيزلا يف يئاسنلا هجرخأو. ( نيرضخأ نيدرُب هيلع تيأرف بع يبنلا وحن

 ءانح عذر اهب ةرفو وذ وه اذاف ) ظفلب 470 مقرب لجرتلا يف هنع دواد يبأ دنعو

 .(نارضخأ نادرب هيلعو
 .ةنيزلا يف يئاسنلاو ۲۳4۶ مقر ثيدح ۳ ينلا ةفص يف ماسم هجرخاو )۲۱

 = يزمرتلاو۱۸ ب ۲۷ ك 1۲۰۸ مقر ثیدح لجرتلا باتک يف دواد وبا هجرخاو )۳)

۲۸ 



 نأل ۲۲ ٌرسفأو بابلا اذه يف يور ءيش نسحأ اذه ىسيع وبأ لاق
 يبرثي نب ةعافر همسا ةثمر وبأو بيشلا غلبي مل هم هنأ ةحيحصلا تاياورلا

 نا

 نب ناثع نع كيرش نع يبا انثدح لاق عيكو نب نايفس انثدح - ٥۵

 :لاق بَهوَم

 .« معن لاق ری ۶ هللا لوسر بضخ له ةريره وبأ لئس

 نب هللا دبع نب ناثع نع ثيدحلا اذه ةناوع وبأ یورو ىسيع وبأ لاق
 . 9 ةملس مأ نع لاقف بهوم

 بانج يبأ نع ةرارز نب رضنلا انأبنأ :لاق نوراه نب ميهاربإ انثدح - ٤٦

 : تلاق )١( ةّيصاصنلا نب ريشب ةأرما ۲ ةمذهجلا نع طيقل نب دايا نع

 دقو ا ضفني هتس نم جرخي هللا لوسر تيار ان و

 . یئاسنلاو « هننس ف

 :لاق مث) ةدايز هيفو «بيشلا ركذ نود ٤4٩۵ مقرب تايدلا يف ا را
 ةرزاو رزت الو رت هللا لوسر أرق مث هيلع ينحت الو كيلع ينجي هل هنأ امأ
 برعلا هيلع تناك امل لاطبإ اذهو مجنلا ۳۸و ماعنألا 1١6 ةيالا ( « ىرخأ رزو
 .هبيرق ةريرجب لجرلا نوذخأي ةيلهاجلا يف

 .ةلالد رهظاو ةياور حضوا هنا ىنعملاو نايبلاو فشكلا يا :رسفلا )١(

 .لئابقلا ىدحا متو مالسالا لبق ةنيدملا ءامسا نم برثيل ةبسن (۲)
 هلل ينلا رعش نم ًارعش تجرخا اهنا سابللا يف يراخبلا دنع ةملس ما نعو )۳)

 e ل . ابوضخم

 ءانحلاب ًابوضخم هِي هللا لوسر رعش نم ًارعش لا تجرخأف ةملس ما ىلع تلخدر
 . (متكلاو

 .لیل اهامسف اهمسا ی يبنلا ريغ ةيباحص « جرحدک ةمذهجلا )+)

 .بعك نب ورمع نب ةصاصخ ىلا ةبوسنم يهو هما مسا ةيهارك لثم ةيصاصخلا (۵)

۳۹ 



 . 27 « خيشلا اذه يف كش عدر لاق وأ ءانح نم غدر هسأربو «لستغا

 دامح انثدح . مصاع نب ورمع انثدح . نمحرلا دبع نب هللا دبع انثدح - ۷

 :لاق سنا نع ديمح انثدح ةملس نبا

 هللا دبع انربخأو « داح لاق ابوضخ وتم هللا لوسر رعش تيأرو

 نب سنأ دنع هلي هللا لوسر رعش تيأر لاق « ليقع نب دح نبا

 (9 + ًايوضخم كلام

 هع هللا لوسر لحک يف ءاج ام باب ٠

 ثيداحأ ( ٤ ) هيفو

 نب دابع نع یسلایطلا دواد وبا انثدح . يزارلا ديمح نب دم انثدح - ۸

 :لاق ر يبلا نا سابع نبا نع ةمركع نع روصنم

 نا )4( معزو«رعشلا 5 .نیو ۲ لا ولحي هناف )۳ دغالاب اولحتک | (

 يف غبصلا نم ةظيلغ تاخطل غدرلاب دارلاو . سرووآ نارفعز نم غبصلا وه :عدرلا (۱)

 .هريغ وأ نارفعزلا وأ ءانلا وه يذلا هسأر

 .نوراه نب مهاربا وهو يذمرتلا خيش وه غدر وا عدر هنا يف كش يذلاو

 نبا ثيدح هيلع لد) تقو يف بضخ متلي هنأ راتخملاو هللا هجر يوونلا لاق (؟)

 ؛قداص وهو ؛یأر اب لك ربخأف «تاقوالا مظعم يف هك رتو نيحيحصلا يف رمع
 .(ماعأ هتلاو

 .عوضوملا اذه يف 58/1 ءزجلا يف يذمرتلا ننس يف بتك ام رظناو

 يف لحكلا لارعتسا ىنعمب ردصم حتفلابو هب لحتكي يذلا مما فاكلا مضب :لحكلا (+)
 .نيعلا

 .فورعملا لحكلا رجح ةنكاس ءاث اهنيب میلاو ةزمملا رسكب :دمئالاو

 ال لوقلا درج انه معزلاب دارلاو ةجام نبا ةياور يف امك سابع نبا يا معزو )٤(

 . كشلل

۳۰ 



 هع هللا لوسر بيش يف ءاج ام باب - ۵
 ثيداحأ (۸) هيفو

 : لاق ةداتق نع مامه انربخا .دواد وبا انا ا نيد كا 8

 : كلام نب سنأل تلق

 ف ًابیش ناك امن! . كلذ غلبي ۸ لاق ل 7 هللا لوسر بضخ له ١

 اب راس یی هنن ناسا يظر تکی نکلو . هیغدص
 0 متكلاو

 قازرلا دبع انثدح : الاق ىسوم نب ىبحيو روصنم نب قاحسا انثدح - ۷

 :لاق كلام نب سنأ نع تباث نع رمعم نع

 ةرعش ةرشع عبرأ الإ هتيحلو ل هللا لوسر سأر يف تددع ام »

 ها

 نب كاس نع ةبعش انثدح . دواد وبا انربخآ . ىنثملا نب دمع انئدح - ۸

 لئامشلا ةياور لثم مام هجرخأو ءركب يبأ رکذ هيف سیلو يراخبلا هجرخآ (۱)
 عج يفو .« رمعو ركب وبا بضخ دق » دازو لجرتلا باتک يف دواد وبا هجرخاو
 نيب ام وه : غدصلاو . ةرمحلاب بشلا نیولت : بض او . ةتسلا ةمئألا هجرخأ لئاسولا

 .نذالاو نیعلا

 غيصي قرو وهو :مكلاو .انه دارا وهو ًاغدص خدصلا ىلع تبانلا رعشلا ىمسيو
 .ةرمحلا ىلا الئام دوسا رعشلا لعجي متكلاو , رمحا رعشلا لعجت : ءانحلاو .هب

  (r)الا بيشلا نم ري مل هنأ ) ۳5۲۹ مقر ثيدح سنأ نع سابللا يف هجام نبا هجرخأو '

 لئاضفلا يف يراخبلا دنعو ( هب هتيحل ةمدقم يف ةرعش نيرشع وأ رشع ةعبس وحن
 ءاضيب ةرعش نورشع هتيحلو هسأر يف سيل ) سنأ نع (.

۳۹ 



 يف ةثالثو هذه يف ةثالث ةليل لك اهنم لحتكي ۲۷ ةلحكم هل رم ىنلا

a 

 نب هللا ديبع انثدح .يرصبلا يمشاملا حابصلا نب هللا دبع انئدح - ٩

 .رجح نب يلع انثدحو () (ح) روصنم نب دابع نع لیئارسا انئدح .یسوم
 : لاق سابع نبا نع ةمرکع نع روصنم نب دابع انئدح .نوراه نب ديزي انثدح

 لك يف ًاثالث دمئإلاب ماني نا لبق لحتكي یب هللا لوسر ناک
 ةلحكم هل تناك هم ينلا نأ هثيدح يف نوراه نب ديزي لاقو «نيع

 .( « نیع لك يف ًاثالث مونلا دنع اهنم لحتكي

 نع قاحسإ نب دمن نع ديزي نب دم انثدح .عينم نب دمحا انثدح _ 0۰

 : لاق هللا دبع نبا وه رباج نع ردكنملا نب دم

 رصبلا ولجي هناف مونلا دنع دمنالاب مكيلع مخ هللا لوسر لاق د

 : ۳ رعنا تو

 هذه يف ةئالث هلوقو . لحکلا هيف ام اهنم دارلاو لحکلا ةلآ يهو ملا مضب : ةلحکلا ۱(

 .یرسیلا نيعلا يف ةئالثو ینمیلا نيعلا يف يا
 هنم امسق جرخاو« ۳۶۹۹و ۳۶۹۷ مقر ثيدح بطلا باتک يف هجام نبا هجرخاو (۲)

 . لحکلا باب ةنيزلا يف يئاسنلا
 اذا كلذو ءرخآ داتسا ىلا دانسا نم لیوحتلا ىلا ةراشا يهو ءاح هذه [ح] (۳)

 .نادانسا ثيدحلل ناك

 .قباسلا ثيدحلا جيرخت رظنا (4)

 ةدايز هيفو ۳۸۷۸ ح ١4 ب ۲۲ ك لحكلاب رمألا باب بطلا يف دواد وبآ هجرخاو (۵)

 نبا هجرخاو « عاتوم اهيف اونفكو مكبايث ريخ نم اهناف ضايبلا مكبايث نم اوسّبلا »
 يف هننس يف يذمرتلاو.۹۸٩۳ ثيدحو ۳۹۷ ح ۲۵ ب ۳۱ ك بطلا يف ةجام

 .۱۷۵۷ مقر ثيدح سابللا

۳۱ 



 نب هللا دبع نع لضفملا نب رشب انثدح :لاق ديعس نب ةبيتق انثدح - ۱

 : لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع میخ نب ناثع

 رصبلا ولحي «دمالا مكلاحكأ رخ نا هللا لوسر لاق »

 ۱۷ رغشلا تشو

 نب ناثع نع مصاع وبا انئدح .يرصبلا رمتسلا نب مهاربا انثدح - ۳
 :لاق رمع نبا نع ملاس نع كللا دبع

 تبنيو رصبلا ولجي هنإف دمالاب مكيلع ی هللا لوسر لاق»
 ." « رعشلا

 هلع هللا لوسر سابل يف ءاج ام باب - ۸
 ثیدح (۱7) هیفو

 ةليمت وباو یسوم نب لضفلا انئدح .يزارلا ديمح نب دمع انئدح - ۳

 ةملس مأ نع ةديرب نب هللا دبع نع دلاخ نب نمؤملا دبع نع بابح نب دیزو
 :تلاق

 . 2 « صیمقلا ل هللا لوسر ىلإ بايثلا بحأ ناك »

 نب نمؤملا دبع نع ىسوم نب لضفلا انثدح .رجح نب يلع انثدح - 4

 .قباسلا ثيدحلا جیرخت رظنا (۱)

 .۳4۹۵ مقر ثيدح بطلا باتک يف ةجام نبا هجرخاو (۲)

 يف هننس يف يذمرتلاو,۰۲۵ ح ۳ ب ۲7 ك سابللا باتک يف دواد وبا هجرخاو )۳)

 ةيما يلا تنب دنه اهمسا ةملس ماو .يئاسنلاو ۱۷۱۲ مقر ثیدح سابللا باتک

 لا رجاه نم لوا يهو ةملس يلا اهجوز ةافو دعب بب يبنلا اهجوزت ةيموزخلا
 ان مسا : صیمقلاو . ةاقو نينمؤملا تاهما رخآ يهو ه 3 ةنس تيفوت ةشبحلا

 .ندبلاب طيحيو بيجو ناک هل طيخملا نم سبلي

۳۲ 



 « صيمقلا رل ۶ هللا لوسر ىلإ باشلا بحا نک (

 نب نمؤملا دبع نع ةليمت وبا انثدح .يدادغبلا بويا نب دايز انثدح - 0
 :تلاق ةملس مأ نع هما نع ةديرب نب هللا دبع نع دلاخ

 ' « صيمقلا هسبلي مل هللا لوسر ىلإ بايثلا بحأ ناك »

 نع هما نع ةديرب نب هللا دبع نع هثيدح يف بويأ نب دايز لاق اذكه :لاق

 وباو بويأ نب دايز ةياور لثم ةليمت يبأ نع دحاو ريغ ىور اذكهو ةملس ما

 0 «حصأ وهو (هما نع) ثيدحلا اذه يف ديزي ةليمت

 ينثدح .ماشه نب ذاعم انثدح .جاجحلا نب دم نب هللا دبع انثدح - 01

 تنب ءامسأ نع بشوح نب رهش نع يليقعلا (ةرسيم نبا ينعي ) ليدب نع ينأ
 :لاق ديزي

 ريهز انثدح . معن وبأ انثدح .(ثيرح نب نيسحلا) رابع وبأ انثدح - ۷

 .قباسلا ثيدحلا جيرخت رظنا (۱)

 .قباسلا ثيدحلا جيرخت رظنا (۲)

 (حصأ وهو) هلوقو (همأ نع) ظفل ثيدحلا اذه يف ةدايزلا لحم نوكي نا لمتحي (؟)
 نع) ظفل ديزي ثيدحلا اذه يف ةليمت ابا نا اذه ىلع ینعلاو يذمرتلا مالك نم

 . اهطاقسا هيف يذلا دانسالا نم حصا هما نع ةدايز هيف يذلا دانسالا اذهو (همأ

 )٤( مقر ثيدح سابللا يف دواد وبأ هجرخأو ٠57 مقرب سابللا يف يذمرتلاو.؛ ۱۷1۵

 يئاسنلاو .

 .دعاسلاو فكلا نيب ام لصفم وهو ثيدحلا يف ناتغل داصلاو نيسلاب : غسرلا

 بدألا يف يراخبلا ال جرخ ةملس مأ ینکت ةيباحص «يراصنألا ديزي تنب ءامسأو

 اهطاطسف دومعب مورلا نم ةعست تلتق «ننسلا باحصاو . درفلا .

۳۳ 



 :لاق هيبأ نع ةرق نب ةيواعم نع . ريشق نب هللا دبع نب ةورع نع

 هصيمق نأو هعیابنل ةئْيْرُم نم طهر يف هب هللا لوسر تيتأ»

 هصيمق بيج يف يدي تلخدأف لاق قلطم هصيمق رز لاق وأ .قلطل

 . 7 « متاخلا تسسمف

 ةملس نب دامح انثدح . لضفلا نب دمع انثدح . ديمح نب دبع انئدح 4

 : كلام نب سنأ نع نسحلا نع ديهشلا نب بيبح نع
 بوث هيلع « ديز نب ةماسأ ىلع ءيكتي وهو جرخ هل يبنلا نأ ١

 .«مهب للصف « "هب حشوت دق يرطق

 ثيدحلا اذه نع نيعم نب ىبحي ىنلأس لضفلا نب دم لاق ديمح نب دبع لاقو

 ال نأ فاخأ ينإف لع 9 هلمآ :لاق مث ,يلوث ىلع ضبقف يباتك جرخأل تمقف

 .هيلع تأرقف يلاتك تجرخأ مث هيلع هتيلمأف لاق ,كاقلأ

 سايإ نب ديعس نع كرابلا نب هللا دبع انثدح . رصن نب ديوس انثدح - 8

 مقرب سابللا يف ةجام نباو +۶۰۸۲ مقرب سابللا يف دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا )١(
. ۴۸ 

 : قلطم صميقلا ,ىنعمو .ةرشع ىلا ثالث نم وأ هتريشعو لجرلا موق : طهرلاو

 جرخي يذلا قوطلا هب دارملا وأ ردصلا يف ةحتفلا : بيجلاو « رورزم ريغ لولحم يأ
 . سأرلا

 ةينميلا دوربلا نم عون وهو . رطقلا ىلا ةبسن « ءاطلا نوكسو فاقلا رسكب :يرطقلا (۲)
 دلب نم لمحت دايج للح نم عون وأ ةنوشخ عم مالعأو ةرمح هيفو نطق نم ذختي

 .ةيقتاع قوف هعضو يأ :هب حشوتو ,نیتحتفب [ رطق ] اهمسا نيرحبلاب
 ةخسن يفو .كظفح نم يلع هأرقا ىنعملاو ةحوتفلا ماللا ديدشتو ملا رسکب هلمأ (۳)

 . [ هلما ]

۳ 



 :لاق يردخلا ديعس يلأ نع ةرضن يبأ نع يريرجلا

 ةمامع) "۳ همساب هامس ًابوث () ذجتسا اذإ ل هللا لوسر ناک ,
 كلأسا هينتوسك اك دمحلا كل مهللا لوقي مث (ًءادر وأ ًاصيمق وأ

 « هل عنص ام رشو هرش نم كب ذوعأو ,هل عنص ام ريخو هريخ

 يرترملا نه قالاسخپ ۳ انثدح .يفوكلا سنوي نب ماشه انثدح

 .هوحن رب مَع ينلا نع يردخلا ديعس يبأ نع ةرضن يأ نع

 نع ةداتق نع يلا ينثدح . ماشه نب ذاعم انثدح . راشب نب دم انثدح _ 56

 :لاق كلام نب سنا

 .ادیدج ابوث سبل اذإ يا (۱)

 . اهضعب نم ةفوذحمو خسنلا ضعب يف ةدوجوم ( ءادر وأ ًاصيمق وأ ةماع) هلوق (۲)

 ءادر هامس ءادر ناك اذإو ةمابع هامس ةماع ناك اذإ يأ همساب هامس هلوق ىنعمو

 .اذكهو

 Ss مقر ثيدح سابللا يف دواد وبا هجرخأو )۳)

 ابوث مهدحأ سبل اذإ ۾ يع ينلا باحصأ ناكف ) دواد وبأ دازو,يئاسنلا ۷

 يذمرتلاو کاحاو ةجام 5 هجرخأ دقو .(ىلاعت هللا فلخیو لنت :هل ليق ًاديدج

 ام ناسك يذلا هلل دمحلا لاقف اديدج ابوث سبل نم) اعوفرم رمع ثيدح نع

 يف ناك هب قدصتف قلخلا بوثلا ىلا دمع مث يتايح يف هب لمحتأو «يقروع هب يراوأ

 يذمرتلاو دمحا هجرخا ام اهنمو .(اتيمو ایح هللا رتس يفو هللا فنك يفو .هللا ظفح

 نم هينقزرو اذه يناسك يذلا هلل دمحلا لاقف ابوث سبل نم ) هجام نباو دواد وباو

 .(هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ .ةوقالو ينم لوح ريغ

 اضر هيف امل هفرص وه هلجأ نم عنص يذلا ريخلاو هؤاقنو هؤاقب وه بوثلا ريخو

 ربكلا سبل ىلا هليوحت وه هل عنص ام رشو .ريخلا دض وه هرشو .ىلاعت هللا

 ًاديدج سبلا » هل لاقف ًاديدج ضيبأ ابوث رمع ىلع قم يبنلا ىأر دقو .ءاليخلاو

 .۳۵۵۸ مقرب سابللا يف ةجام نبا هجرخأ .« ادیهش تمو ًاديمح شعو

۳۵ 



 . "7ةرّبحلا هسبلي مثلَ ۶ هللا لوسر ىلإ بايثلا بحأ ناك »

 نوع نع نايفس انثدح .قازرلا دبع انثدح .ناليغ نب دوم انثدح 0١

 ةر اهارآ نابفس لاق

 ينأ نع ليئارسا نع سنوي نب یسیع انثدح .مرشخ نب ىلع انئدح - 1۲
E۳  

E E۵, یکم نم يرت برضت  

 ۱۷۸۸ مقرب سابللا يف يذمرتلاو ۶۰7۰ مقرب سابللا يف دواد وبا هجرخأو (۱)

 سابللا يف ماسمو .سنآ نع ةلمشلاو ةربحلاو دوربلا باب سابللا يف يراخبلا هجرخأو
 . يئاسنلاو . ۲۰۷۹ مقرب

 نم ذختت نميلا دورب عون نم بايث يهو «ءابلا حتفو ءاحلا رسکب :ةربخاو

 ربح عمجلاو درفم ربحلاو نسحتلاو نييزتلا : ريبحتلاو ةنيزم يأ ةرّبحم نطق وا ناتک
 .تابنعو بنعو ةبنع لثم تاربحو

 .يراخبلا هجرخآ ثیدحا (۲)
 ةططخم يلأ (ةربح) هلوقو ةكم برق ةكم ءاحطب يف ةفيحج يبأ ةيژر تناک و

 .يروثلا نایفسب دارلاو «ةيناق ءارمح ال رمح طوطخب

 . رعشلا ةلصخ :ةمجلا (۳)

 «بدألاو ناذشتسالا يفو ۱۷۲۶ مقرب سابللا يف هننس يف يذمرتلا هجرخأو (4)
 يف دواد وباو . هلي يبلا لئاضف يف ماسمو سابللا ينو هيب يبنلا ةفص يف يراخبلاو
 يف ةجام نباو «ةنيزلا يف يئاسنلاو 1۰۷۲ مقرب. سابللا يفو 1۱۸۳ مقرب لجرتلا

 . سابللا

۳۹ 
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 :لاق ةثمر يلأ نع هيبأ نع دايإ نبا

 .۲) «نارضخ نادرب هيلعو هل ىنلا تيأر »

 نب هللا دبع انثدح لاق .ماسم نب نافع انثدح . ديمح نب دبع انئدح - ٤

 :تلاق ةمرخم تنب ةليق نع ۲۷ ةبيلعو ةبيحد هيتدج نع يربنعلا ناسح

 دقو نارفعزب اتناك ۲۳ نْيَتيبْلَم لامسأ هيلعو هيم ىبنلا تيأر»

 .0(2) م 2 ةليوط ةصق ثيدحلا يفو ۲*) هتضفن

 ناثع نب هللا دبع نع لضفملا نب رشب انثدح . ديعس نب ةبيتق انثدح - 0

 .تايدلا يفو 1١370 مقرب سابللا يف دواد وبا هجرخأ (۱)

 .ةنيزلاو دوقعلا يف يئاسنلاو ناذئتسالا يف يذمرتلاو

 .رضخلا طوطخلاب ططخم يأ .ططخم بوث وهو درب ةينثت :نادربلاو

 .مألا ةهج نم ىرخألاو بألا ةهج نم ایهادحا ءاهيف ريغصتلاب (۲)

 يهو ةَيَلم ةينثت ناتيلملاو .قلخلا بوثلا وهو ببسو بابسأك لمس عمج :لاسالا (۳)

 . دحاو جسن هلك لب طیخب ضعب ىلا هضعب مضي مل بوث لك :ةءالملاو ,ةءالم ريغصت
 .نارفعزب نيتغوبصم ناتيلملا تناك يأ )٤(

 .ليلقلا رثالا الا هنم قبي ملف نارفعزلا نم لامسالا تضفن يأ هتضفن هل هلوقو

 نول يقب اذإ ام ىلع لوم يهنلا نال نارفعزلا سبل نع ب هيهن يفانيال اذهو

 .ليلقلا الإ هنم قبي لو بوثلا نع لازو ضفن اذإ ام فالخب اقارب نارفعزلا

 كيلع مالسلا لاقف ءاج الجر نأ» هب سأب ال دنسب يناربطلا يف تءاج ةصقلاو (۵)
 اتناك دق نيتيلم لامسأ هيلعو ,هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا كيلعو لاقف « هللا لوسراي

 نم تدعرأ هتيأر الف :لاق ءاصفرقلا ًادعاق ةلخن بيسع هديبو ءاتضفنف نارفعزب

 نم دج ام ينع بهذف ءةنيكسلا كيلعو :لاقف يلإ رظنف [فوخلا يأ] ءقّرفلا
 ۱ .ه .۱ « عورلا

 ثیدح رظناو ۲۸۱۵ مقرب بدألا باتک يف هننس يف يذمرتلا هجرخأ ثیدحا (1)

 .دواد يلأ دنع جارخلا باتک يف ۷۰ مقر

۳۷ 



 :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع مثخ نبا

 م ژایحا اهسبليل بايثلا نم ضايبلاب مكيلع هلع هللا لوسر لاق »

 . ۲۷« مكبايث ريخ نم اهنإف یاتوم اهيف اونفكو

 نايفس انثدح . يدهم نب نهرلا دبع انثدح . راشب نب دمع انثدح - 1

 : لاق بدنج نب ةرمس نع بيبش يأ نب نوميم نع تباث يلأ نب بيبح نع

 اونفک و «بيطأو رهطأ اهناف ضايبلا اوسبلا هب هللا لوسر لاق »
 . "7, اتوم اهيف

 يأ انثدح .ةدئاز يأ نب ايركز نب یجب انثدح . عینم نب دما انثدح - ۷

 : تلاق ةشئاع نع ةبيش تنب ةيفص نع ةبيش نب بعصم نع

 رعش نم طرم هيلعو تادغ تاذ هم هللا لوسر جرخ »

١ (r) ۲ دوسا 

 قاحسا يبأ نب سنوي انثدح .عيكو انثدح .یسیع نب فسوي انثدح - 1۸

 : هيبأ نع ةبعش نب ةريغملا نب ةورع نع يبعشلا نع هيبأ نع

 ۳۵1۹ مقرب سابللا يف هجام نباو: ۰7۱ مقر ثيدح سابللا يف دواد وبا هجرخأ (۱)

 .هننس يف يذمرتلاو
 ةنيزلا يف يئاسنلاو.۲۸۱۱ مقرب ناذگتسالا باتك يف هننس يف يذمرتلا هجرخأ (۲)

 . ۳۵١۷ مقرب سابللا يف هجام نباو. زئانجلاو

 رعش نم لحرم طرم هيلع» هظفلو ۲ مقرب سابللا يف دواد وبأ هجرخأو (۳)

 .هننس يف يذمرتلاو ۲۷۸۱ مقرب سابللا يف مسمو ٠ دوسأ

 .ةركب يأ «ةادغ تاذ» ىنعمو

 ,هب رزتؤي ناتك وأ رعش وأ فوص وأ زخ نم عساو ليوط ءاسك :طرملاو
 .طوطخ هيف يذلاو لبالا لاحر ةروص ىلع يذلا لحرملاو

۳۸ 



 . «  نیمکلا ةقيض ةيمور ةبج سبل هب م يبنلا نأ »

 هلع هللا لوسر فخ يف ءاج ام باب - ٩

 ( ناثیدح ) هیفو

 ريجُح نع حلاص نب مُهلد نع عيكو انثدح .يرسلا نب دانه انئدح 84

 :هيبأ نع ةديرب نبا نع هللا دبع نب

 (9نيجذاس نيدوسأ نيفخ لم يبنلل ىدهأ ")يشاجنلا نأ »
 .۵ « ایهیلع حسمو أضوت من اهمسلف ۰

 نسحلا نع ةدئاز يبأ نب ایرک ز نب ىبحي انثدح دیعس نب ةبيتق انثدح - ۰

 :ةبعش نب ةريغملا لاق :لاق ىبعشلا نع قاحسا يبأ نع شايع نبا

 نع ليئارسا لاقو .اهسبلف نيفخ هيب ينلل (٩ةیحد يدهأ »

 ؛فورعم سابل ةبجلاو ۱۷۹۸ مقرب سابللا باتك يف هننس يف يذمرتلا هجرخأو (۱)

 .مورلا دالب ىلا ةبسن ةيمورلاو .كوبت ةوزغ يف ةبجلا هذه لس ينل سبل ناكو

 ةمحصأ :يشاجنلا مسا ناكو ةشبحلا كولم بقل اهرسكو نونلا حتفب :يشاجنلا (۲)

 نب ورمع عم هلسرأ باتک يف مالسالل يقي يبنلا مهاعد نيذلا كوللا نم ناک و

 تامو رثکالا لوق ىلع تس ةنس ماسأف مالسالل هوعدی هيلا بتک و «يرمضلا ةيمأ
 ةالص هيلع ىلصو يئاجنلا تومب هباحصأ هم ينلا ربخا دقو ةرجهلا نم مست ةنس

 شیرق دفو درو مبتدافو مركأف مالسالا ردص يف نوملسلا هيلا رجاه دقو. بئاغلا

 .ىذأب نوملسلا سمی نا نود هیبحاصو صاعلا نب ورمع نم نوکلا
 . داوسلا يف نيصلاخ يأ اهرسکو لاذلا حتفب نیجذاس (۳)

 نباو.۲۸۲۱ مقرب بدالا يف يذمرتلاو« ۱۵۵ مقرب ةراهطلا يف دواد وبا هجرخأ )٤(

 لصأ ناو باتکلا لهأ ةيده لوبق ثیدحا يفو ۳٩۲۰ سابللا يفو ةراهطلا يف هجام

 .فخلا ىلع حسلا زاوجو .ةراهطلا ءایشالا

 . نایحالا ضعب يف هتروصب لیربج لزنی ناك لیلج يباحص يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد (۵)

۳۹ 



 هع ينلا يردي ال اقرخت ىتح اهسبلف ةّبجو رماع نع رباج
 ۱ ال مأ اره 00 یک

 .ناهلس همساو يفابيشلا قاحسإ نا اذه قاحسإ وبأو یسبع وبأ لاق

 لَم للا لوسر لعن يف ءاج ام باب - ۰
 اثیدح ( ١١ ) هيفو

 نع مايه انثدح .يسلايطلا دواد ونبأ انثدح .راشب نب دمحم انثدح تالا

 : كلام نب سنأل تلق لاق ةداتق

 (9 «نالابق امهل : : لاق ؟ ربع و ها نوبل ناك باك

 دلاخ نع نایفس نع عيكو انئدح . ءالعلا نب دم بيرك وبأ انئدح - ۷۲
 :لاق سابع نبا نع ثراحلا نب هللا دبع نع ءاذحلا

 اتناك نيفخلا نيذه نأ معي مل :ینعلاو ءال مأ ةيعرش ةيكذت حوبذمأ يا :يكذأ (۱)

 ثيدحلا ينو غوبدلا ريغ مأ غوبدلا :ةتيملا دلج نم مأ ىكذم دلج نو

 .ةراهطلا ةلوهجلا ءایشالا يف لصالا نا

 . ٠۷١١ مقرب سابللا باتک يف هننس يف يذمرتلا هجرخأو (۲)

 يف دواد وباو.۱۷۷۳ مقرب سابللا يف هننس يف ًاضيأ يذمرتلا هجرخآ ثيدحلاو (۳)

 نالابق باب سابللا باتک يف يراخبلا دنعو .يئاسنلاو ماسمو.:۱۳۳ مقرب سابللا

 .«نالابق امل ناك مب يبنلا لعن نآ» سنأ نع هب ينلا لعن يف
 «لعنلا رويس دحا عسشلاو « ًاعْسش ىمسيو ؛فاقلا رسكب لابق ةينثت نالابقلاو

 ناك .لجرلا يعبصأ نيب نوكي يذلا عسشلا هيف دقعي يذلا ريسلا وه لابقلاف

 ٍءأ - هسبلي ناكو دوعسم نب هللا دبع - هلماح يأ - هب ينلا لعن بحاص
 .موقي ىتح هيعارذ يف - دوعسم نبا- اهلعج سلج اذإو «ماق اذإ - هب ينلا
 ( كيلعن علخاف ف ىلاعت هلوق نم هذخأ هلعلو ءايبنألا سابل لعنلاو : يبرعلا نبا لاق
 .هط ةروس نم ۱۲ ةيالا

۰۰ 



 اکا ٩ ىنْثَم نالابق ھت هللا لوسر لعنل ناک »

 دمحا دواد وبأ انثدح (ميهاربا نب بوقعيو ) .عينم نب دما انثدح - ۳

 : لاق ناهط نب ىسيع انثدح . يريبزلا

 لاق «نالابق امل "2 نیوادرج نيلعن كلام نب سنأ انيلإ جرخأ»
 . ٩( , لل ینلا ىلعن اتناك اهنآ سنا نع دعب تباث ىنثدحف

 انثدح لاق . نعم انثدح لاق .يراصنالا یسوم نب قاحسا انثدح - ۶

 رمع نبال لاق هنا جيرج نب ديبع نع .يربقملا ديعس نب ديعس انثدح .كلام

 :لاق ۲۵ ةيتبّسلا لاعنلا سبلت كتيأر

 ءرعش اهيف سيل يتلا لاعنلا سبلي لّ هللا لوسر تيأر يا »

 . "«اهسبلأ نأ بحأ انأف (9) اهیف اضوتيو

 يلأ نبا نع . رمعم نع قازرلا دبع انثدح . روصنم نب قاحسا انثدح - ۷۵

 .نينئا ءيشلا لعج يهو ةينثتلا نم ءاثلا نوکسو نونلاو ملا حتفب (۱)

 .« ينم » ةياور يفو اههجو ىلع نوکی لعنلا رويس دحأ وهو :كارشلاو
 ۰۳۱۱۶ مقر ثیدح سابللا يف هجام نبا هجرخأو (۲)

 .اهيف تابن ال ءادرج ضرآ نم ريعتسا ءاهيلع رعش ال يأ (۳)
 نب سنأ ليلجلا يباحصلا صرحي ثيدحلا اذه ينو .قباسلا ثيدحلا جیرخت رظنا (۶)

 . هل يبنلا راثآب كربتلا ىلع كلام

 نأل ةغوبدلا رقبلا دولج وهو ؛نیسلا رسكب تبسلل ةبسن اهيلع رعش ال يتلا يأ (۵)

 نبا رايتخا ةمكح فرعي نأ لئاسلا دارمو غابدلاب اهنع طقسو تبس اهرعش
 .ةيتبسلا سبل «رمع

 هالجرو « دعب اهسبليو ًاضوتی نا هانعم يروثلا لاقو .لعنلا يف لجرلاو ًاضوتي يأ (1)
 .ناتبطر

 . يئاسنلاو ةيتبسلا لاعنلا باب سابللا يف يراخبلا (۷)

٤١ 



 :لاق ةريره يلأ نع ةمأوتلا ىلوم حلاص نع بئذ

 .« نالابق لا لوسر لعنل ناک +

 لاق يدّسلا نع نایفس انثدح دمحا وبا انثدح . عينم نب دمحا انئدح - ۲

 :لوقي ثيرح نب ورمع عمس نم ينثدح

 . 7 (نيتفوصخم نيلعن يف ىلصي ر هللا لوسر تيأر»

 نع كلام انثدح .نعم انثدح .يراصنالا یسوم نب قاحسا انثدح - ۷

 :لاق م هللا لوسر نا ةريره يلأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ

 اهفحيل وا ًاعيمج اهلعنیل .ةدحاو لعن يف عدحأ َنيشمي الو

 ۲« اعیج

 .هوحن دانزلا يأ نع سنأ نب كلام نع ةبيتق انثدح
 ريبزلا يأ نع كلام انثدح .نعم انثدح . یسوم نب قاحسا انثدح

 : رباج نع

 يشي وأ هلامشب - لجرلا ينعي - لكأي نأ ىبن هلع ينلا نأ»

 ۳ داو لف

 زاوج ثيدحلا نم ذخؤيو ناتعقرلا وأ «ناتزورخملا يأ :ناتفوصخلا نالعنلا (۱)
 .نيلعنلا يف ةالصلا

 هلوقو .امهسبليل يا (ههلعنيل ىنعمو سابللا يف دواد وباو. ماسمو, يراخبلا هجرخأو (۲)

 .اهعلخیل ةياور ينو ًاعیج اهعلخيل يا ًاعیج اهفحیل

 ءازهتسال ضرعتی ابرو يثلا لالتخاو راقولا مدعل يهنلا اذه يف ةمكحلا لعلو

 .سانلا

 ءانه امم لوطأب 1۱۳۷ مقرب سابللا يف دواد وباو,۲۰۹۹ مقرب سابللا يف ماسم (۳)

 .ةنيزلا يف يئاسنلاو

1۲ 



 :ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا ينأ نع كلام انثدح

 عزن اذإو .نيميلاب أدبيلف کدحا لعتنا اذإ :لاق متم ىنلا نأ »

 . '""«عزنت ایهرخآو لعنت املوأ نيميلا نكتلف .لامشلاب أدبيلف

 .ةبعش انثدح . رفعج نب دم انثدح . ىنثملا نب دمع یسوم وبأ انثدح م

 :تلاق ةشئاع نع قورسم نع هيبأ نع ( ءاثعشلا يلأ نبا وه ) ثعشأ انثدح

 هلعنتو هلجرت يف عاطتسا ام نّميتلا بحي م هللا لوسر ناك »

 .")(هروهطو

 سيق نب نمحرلا دبع انثدح (هللا دبع وبأ) قوزرم نب دم انثدح - ۱

 :لاق ةريره يأ نع دم نع ماشه انثدح (ةيواعم وبأ )

 هللا يضر رمعو ركب يیأو نالابق هو هللا لوسر لعنل ناک »

 . "7 « هنع هللا يضر نامثع ًادحاو ًادقع دقع نم لوأو « امهنع ىلاعت

 هع هللا لوسر متاخ ركذ يف ءاج ام باب - ١
 ثيداحأ (۸) هيفو

 سنوي نع بهو نب هللا دبع نع دحاو ريغو ديعس نب ةبيتق انثدح - ۲

 سابللا يف دواد وباو ماسمو ىرسيلا لعن عزني باب سابللا يف يراخبلا هجرخأو (۱)

 ۰۱۷۸۰ مقرب سابللا يف يذمرتلاو«۱۹٩۳ مقرب هوحنب ةجام نیا مقرب

 ۲1۸ مقرب ةراهطلا يف ماسمو ىنميلا لعنلاب أدبي باب سابللا يف يراخبلا هجرخأو (۲)

 .هوحلن هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ۰ مقرب سابللا يف دواد وباو

 لم هسبل نأو زاوجلا نایب ىلا ةراشا دحاو لابق ذاختاب اذه ناثع انديس لعفو (۳)

 دحاو لابقب وا نيلابقب لاعتنالا رمأ نأو ,ةابعلا دصق ىلع ال داتعلا هجو ىلع ناك

 .هتئيبو هضرا مئالي امو هبساني ام سیلی نا لكلو عسوم رمأ

۳ 



 :لاق كلام نب سنأ نع باهش نبا

 .9 ًايشبح ٩۷ صف ناكو "7 قِرَو نم هيَ يبنلا اخ ناك »
 : رمع نبا نع عفان نع رشب يبا نع ةناوع وبأ انثدح .ةبيتق انثدح - ۸۳

 الو هب متخي ناكف «ةضف نم ًامتاخ ذختا ل يبلا نأ
 , 20, هسّلي

 . يشحو يبأ نب رفعج همسا : رشب وبا : یسیع وبأ لاق

 وه) ديبع نب رمع نب صفح لاق .ناليغ نب دومه انثدح - ۶
 :لاق كلام نب سنأ نع ديمح نع (ةمثيخ وبأ) ريهز انثدح ( يسفانطلا

 (*) « هنم ُهّصف ةصف نم هل يبنلا متاخ ناك »

)۱( 

 دف

(۳( 

(٤( 

 .ةضفلا ءارلا رسكب :قرولا

 ناك امناو «هبحاص مسا هيلع شقني ام هب دارملاو ءاهرسكو اهمضو حتفب : صفلا

 قيقع نم وأ داوسو ضايب هيف زرخ وهو عْرَج نم ناك هنإف ةشبحلاب هندعم نأل ًايشبح

 .ةشبحلاب اهندعمو

 ةمتاخ شقن ىلع شقنیال مَ يبنلا لوق باب سابللا باتك يف يراخبلا هجرخأو
 يف ةجام نباو.5044 مقرب سابللا يف مسم هجرخأو «ةضف نم ًامتاخ ذختا» ظفلب

 - ۱ ب ۲۸ ك متاخلا ذاختا يف باب متاخلا باتك يف دواد وباو.١531 مقرب سابللا

 نم امتاخ ذختا » هظفلو ثي يبنلا متاخ ةفص يف باب سابللا يف يئاسنلاو.1۲۱1 ح

 مقرب سابللا يف يذمرتلا هجرخأو « هللا لوسر دمج هشقنو يشبح هصفو قرو
۴۷ . 

 رابخالا يفاني اذه نكل هدي يف هسبلي الو كولملل اهلسري يتلا بتكلا هب متخي يا

 .ابغ لب ئاد هبليال دارملا لعلو «هنيي يف هسبلي ناك هنأ ىلع ةيتآلا
 الا لعلو متاخلا ضعب هصف يأ .ضیعبتلل نمو ٠ متاخلل دوعی» هنم يف ريمضلا

 .هيف شقنلل برقأ اذهف .ًاعبرم ناك



 نع يلا ينثدح .ماشه نب ذاعم انثدح .روصنم نب قاحسا انثدح - ۸۵

 : لاق كلام نب سنأ نع ةداتق

 مجعلا :نإ هل لیق مجعلا لا بتکی نا هلع هللا لوسر دارأ املو

 هضايب ىلإ رظنأ یناکف ًاتاخ عنطصاف « متاخ هيلع ًاباتك الإ نولبقي ال

 . () « هفک يف

 يآ ينثدح .يراصنألا هللا دبع نب دم انثدح ىبحي نب دم انثدح دح - 5

 :لاق كلام نب سنأ نع ةمامث نع

 رطس (لوسر)و رطس (دمه) هلع هللا لوسر متاخ شقن ناك +

 " « رطس (هللا)و

 نع سيق نب حون انثدح (ورمع وبأ ) يمضهجلا يلع نب رصن انئدح - ۷
 : كلام نب سنأ نع ةداتق نع سيق نب دلاخ

 هل ليقف «یثاجنلاو رصيقو ىرسك ىلإ بتك هع يبلا نأ »
 هتقلح امتاخ م هللا لوسر «غاصف « متاخب الإ ًاباتك نولبقي ال مهن
 .( « هللا لوسر دم هيف شقنو ةضف

 لهأ ىلا هب بتكيل وأ ءيشلا هب متخي متاخلا ذاختا باب سابللا يف يراخبلا هجرخأ (۱)
 نا دارآ امل ًاتاخ مي يبنلا ذاختا باب ۲ مقرب سابللا يف اسم وءمهريغو باتکلا
 .هوحننب ۶ مقر ثيدح متاخلا باتك ف دواد وباو  مجعلا لا بتکی

 له باب سابللا يف يراخبلاو ۱۷۶۷ مقرب سابللا يف هننس يف يذمرتلا هجرخآ (۲)

 سنأ نع ۲۰۹۲ مقر ثیدح سابللا يف ماسم هجرخأو. رطسا ةئالث متاخلا شقن لعجي
 او ویا ۷ لوسر دم هيف شقنو ةضف نم ًاماخ لس هللا لوسر ذختا) لاق
  ذختا) هشقنو ی ع يبنلا اخ ةفص باب سابللا يف يئاسنلاو 6 مقرب متاخلا يف

 .(هللا لوسر دمه هشقنو قرو نم اقاخ هي يبنلا
 . A۵ مقر ثیدح جيرخت رظنا (۳)

3 



 لاهنم نب جاجحلاو رماع نب ديعس انثدح . روصنم نب قاحسا انثدح - ۸

 : سنأ نع يرهزلا نع جيرج نبا نع مایه نع
 . ۲« همتاخ عزن ءالخلا لخد اذإ ناك ليم يبنلا نأ »

 هللا دیبع انئدح رمت ني هللا دبع انئدح . روصنم نب قاحسا انئدح - مق

 : لاق رمع نبا نع عفان نب رمع نبا

 يف ناك مث .هدي يف ناكف قرو نم ًامتاخ م هللا لوسر ذختا

 () سيرأ رثب يف عقو ىتح نامثع دي يف ناك مث ىرمع ديو ركب يبأ دي
 ۲ 9ا لوسر دم هشقت

 ناك هلع ينلا نأ يف ءاج ام باب - ۲

 ثيداحأ ( 4 ) هيفو هنيمب يف متخی

 نمحرلا دبع نب هللا دبعو يدادغبلا ركسع نب ليهس نب دم انثدح - ۰
 يلأ نب هللا دبع نب كيرش نع لالب نب ناهلس انثدح .ناسح نب ىبحي انربخا الاق

 ةراهطلا يف دواد وباو ۱۷۶7 مقر ثيدح سابللا يف هننس يف يذمرتلا هجرخأ )١(

 ءالخلا يف متاخلاو ءالخلا ىلع هللا ركذ باب ةراهطلا يف هجام نباو ۹ مقر ثيدح

 .ماحلاو نابح نباو يئاسنلاو .۳۰۳ مقر ثيدح

 ةقيدحب رثب يهو [همدعو فرملاب ريمأ نزوب ] ءارلا رسكو ةزمهلا حتفب «سيرأ (۲)
 ةغلب حالفلا وهو سيرأ همسأ دوهيلا نم لجر ىلا بسنو « ءابق دجسم نم ةبيرق
 . ماشلا لهأ

 لاق سيرأ ىلع نابثع سلج) هيف دازو سنأ نع سابللا يف يراخبلا هجرخأو (۳)
 ملف رثبلا حزنن ناثع عم مايأ ةثالث انفلتخاف لاق طقسف هب ثبعي لعجف متاخلا جرخأف
 ۲۱۸ مقرب متاخلا باتك يف دواد وباو يئاسنلاو ۵۶ مقرب سابللا يف ماسمو (هدجن

 .يذمرتلاو

٤٦ 



 : بلاط يأ نب يلع نع هيبا نع نينح نب هللا دبع نب ميهاربإ نع رمن
 7 2 هنيمب يف همتاخ سیلی ناك لس ینلا نأ »

 نع بهو نب هللا دبع انثدح حلاص نب دمحأ انثدح ىبحي نب دم انثدح

 .هوحن رمن يبأ نب هللا دبع نب كيرش نع لالب نب ناهلس

e E ۹۱تم د  

 رج ندا هدر یر

 7( هنيمي يف متختي رم نيم هللا لوسر ناک +

 نب مهاربا انثدح .ريمت نب هللا دبع انثدح .ىسوم نب ىبحي انثدح - ۲

 . 9 هنيمب يف مختي ناک ی هنآ ١

 نع نوميم نب هللا دبع انثدح .ىحي نب دايز باطخلا وبا انثدح - ۳

 : هللا دبع نب رباج نع هيبأ نع دم نب رفعج

 .« هنيمي يف متختي ناك ړو يبنلا نأ »

 نع قاحسإ نب دمع نع ريرج انثدح .يزارلا دیح نب دم انثدح - ٤

 .يئاسنلاو « 557 مقرب متاخلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو (۱)

 هلو ةشبحلا ضراب دلو داوجالا دحا يمشاملا بلاط يلا نب رفعج نب هللا دبع (۲)

 .نينامث نبا وهو ننامن ةنس تام ةبحص

 ۳۶۷ مقرب سابللا يف هجام نباو ۱۷6 مقرب سابللا يف يذمرتلا هجرخاو (۳)
 . ةنيزلا يف ىئاسنلاو

 .قباسلا ثيدحلا جیرفت رظنا (4)

1۱ 



 :لاق الإ © هلاخإ الو هنیع يف مختي سابع نبأ ناك :لاق هللا دبع نب تلصلا

 . ") « هنيمب يف متختي هلع هللا لوسر ناک »

 عفان نع ىسوم نب بويأ نع نايفس انثدح .رمع يبأ نب دمحم انثدح - ۹۵

 : رمع نبا نع

 () هفك يلي امم هّصَق لعجو ةضف نم امتاخ ذختا قم يبنلا نأ
 ند يما ىبنو هللا لوسر دمحم هيف شقنو

 اة سیرا رق بيقيعم نم طقس (¢)

 نع دم نب رفعج نع ليعامسإ نب متاح انثدح . ديعس نب ةبيتق انثدح - 7

 :لاق هيبا

 7 , امههراسي يف ناتختي نيسحلاو نسحلا ناك »

 .تلصلا وه لئاقلاو هظأ يأ .هزمهلا رسكب هلاخإ (۱)

 ۰۱۷۶۲ مقرب سابللا يف يذمرتلاو1۲۲۹ مقرب سابللا يف دواد وبا هجرخأ (۲)
 نبا نع دواد يلا دنعو ىلوالل ريسفت يهو «هفك نطاب يلي امم » ماسل ةياور قو (۳)

 نب تلصلا ثيدحلا يوار لاق اهرهظ ىلع هصف لعجو همتاخ سبلي ناك هنا سابع

 سبلي ناك مَنِ هللا لوسر نا رک ذی ناك دقو الا سابع نبا لاخأالو : هللا دبع

 .اذكه ةرمو اذكه ةرم عقو هنأ تاياورلا نيب عمجيو كلذك همتاخ

 ىلا رجاهو ًاردب دهشو ًايدق مسأ لاضفمك باقعم ريغصت نيعلا حتفو ملا مضب )٤(
 .لاملا تيب ىلع ناثعو رمعو ركب وبا هلمعتساو « ثم يبنلا مناخ يلي ناكو ةشبحلا

 وباو ۲۰۹۱ مقرب سابللا يف ماسمو متاخلا شقن باب سابللا يف يراخبلا هجرخأو (۵)

 مقرب هجام نباو .ةنيزلا يف هوحنب يئاسنلاو يذمرتلاو.8۳۲۱۸ مقرب متاخلا يف دواد

 .«هفك لی امم هصف لعجو ةضف نم ذختا» هنم لوالا مسقلا 0

 مقرب دواد يأ دنع رمع نبا نعو .۳ مقرب سابللا يف يذمرتلا هجرخأو (1)
 لعف لمحيو هفك نطاب يف هصف ناكو هراسي يف متختي ناك هِي يبنلا نأ ۷
 .هرمأ رخآ يف هلعف هناف قم يبنلاب اهئادتقا ىلع نيسحلاو نسحلا

1۸ 



 نبا وهو ) یسیع نب دم انثدح .نمحرلا دبع نب هللا دبع انثدح - ۷
 نب سنأ نع ةداتق نع ةبورع يبأ نب ديعس نع ماوعلا نب دابع انثدح (عابطلا
 : كلام

 .« هنيمب يف تختي ناك هل هنأ »

 يلأ نب ديعس ثيدح نم هفرعن ال بیرغ ثيدح اذه :یسیع وبأ لاق »
 .هجولا اذه نم الإ اذه وحن رم ينلا نع سنأ نع ةداتق نع ةبورع
 ناك هنا هلم يبنلا نع كلام نب سنأ نع ةداتق نع ةداتق باحصا ضعب یورو

 .« ًاضيأ حصي ال تيدح وهو هراسي يف متختي

 نع مزاح يبأ نب زيزعلا دبع انئدح .يبراحملا هللا ديبع نب دم انثدح - ۸

 :لاق رمع نبا نع عفان نع ةبقع نب ىسوم

 ذختاف هنيمي يف هسّبلي ناكف بهذ نم امتاخ ارب هللا لوسر ذختا»
 سانلا حرطف ًادبأ هسّبلأ ال لاقو مب هحرطف بهذ نم متاوخ سانلا

mh»02( ( 
 : « مهمیتاوخ

 ل هللا لوسر فیس ةفص يف ءاج ام باب - ۳
 ثيداحأ ( ؛ ) هيفو

 ةداتق نع يأ انثدح .ريرج نب بهو انثدح .راشب نب دم انئدح - ۹۹

 ماخ ميرحت باب سابللا يف ماسمو بهذلا متاوخ باب سابللا يف يراخبلا هجرخأو (۱)
 وباو.۲۰۹۱ مقرب مالسالا لوأ يف هتحابا نم ناك ام خسنو لاجرلا ىلع بهذلا
 يبن » هلم يبلا نأ رمع نبا نع ۳۹۶۳ مقرب هجام نبا یورو۲۱۸٤ مقرب دواد
 . ۱۷۱ مقرب يذمرتلاو « بهذلا متاخ نع

 = ثيداحألا هذهو هلح خسنو لجرلل بهذلا مناخ ميرحت ىلع لدي ثيدحلا اذهو

۹ 



 . ۲) «ةضف نم قلع كلنا لوسر فیس هيف تناک

 ةداتق نع يلأ ينثدح .ماشه نب ذاعم انثدح . راشب نب دمج انثدح - ۰

 :لاق ۲ يرصبلا نسحلا يبأ نب ديعس نع

J) 

 :لاق هدج نع ٩ ( ديعس نب هللا دبع نبا وهو ) دوه نع

(۱) 

 راسیلاب متختلا ز زاوج عني ال اذهو نيميلاب مثلي ج لوسرلا متخت وه بلاغلا نأ ىلع لدت

 / ملعأ لاو / ثيداحالا ضعب يف تبث اك

 ةنيزلا يف يئاسنلاو 208 مقرب دواد وباو.١119 مقرب داهجلا يف يذمرتلا هجرخأ

 .يمرادلاو

 وا دیدح وا ةضف نم فیسلا ضبقم سأر ىلع ام :[ فاقلا حتفب ] :ةعيبقلاو

 .هضبقم :فيسلا مئاقو ء[هريغ

 رسكب 1« راقفلا وذ اهنم صاخ مسا دحاو لكل فايسأ ةعست قم يبنلل ناكو

 نأل راقفلا اذ يمسو .ةكم حتف موي هب لخدو هقرافي داكي ال ناكو [ اهحتفو ءافلا

 .ردب نم مالسلاو ةالصلا هيلع همنغ رهظلا تارقفك تارقف هرهظ يف

 هل لاقي فيس اهنمو .هيبأ نم هكلم يذلا روئألا فيسلاو «راتبلا هفويس نمو

 .فيحللاو ةماصمصلاو بوسرلاو مذخملاو فتحلاو , بيضقلا

 . نيعباتلا طاسوأ نم ةقث وهو يرصبلا نسحلا وخأ وه اذه ديعس (

 دعب هننس يف يذمرتلا هيلا راشأ دقو قباسلا ثيدحلا هل دهشي نكلو لسرم ثيدحلا

 . ۲۵۸٤ مقرب داهجلا يف دواد وبأ هجرخأو . 5 مقر ثيدح

 .باوصلا وهو (دعس) يذمرتلا ننس ةياور يف

 . لیلج ياحص سيقلا دبع نب يرصعلا كلام نب (دیزم) همساو همأل هدج وه

 .ةريبكك (ةديزم) همسا ليقو



 بهذ هفيس ىلعو ١ حفلا موي ةكم ب هللا لوسر لخد »

 فیسلا ةعيبق تناك لاقف ةضفلا نع هتلأسف بلاط لاق ةضفو

 فضة  )۲۲,

 نع يدادا ةديبع وبا انئدح . يدادغبلا عاجش نب دمع انئدح - ۳

 .بدنج نب ةرمس فیس ىلع يفيس تعنص :لاق نيريس نب نع دعس نب ناثع

 ناكو هِي هللا لوسر فیس ىلع هفیس عنص هنأ ةرمس معزو ١

 9, ًايفتح

 اذهب دعس نب ناثع نع ركب نب دمه انثدح .يرصبلا مركم نب ةبقع انثدح

 .هوحن دانسالا

 هو هللا لوسر عرد ةفص يف ءاج ام باب - ٤

 (ناثيدح هيفو )

 ريكب نب سنوي انثدح .جشالا ديعس نب هللا دبع ديعس وبا انثدح - ۱۰۳

 هدج نع هيبأ نع ریبزلا نب هللا دبع نب دابع نب ىبحي نع قاحسا نب دم نع
 :لاق ماوعلا نب ريبزلا نع ريبزلا نب هللا دبع

 فالآ ةرشع يف ناكو ءةرجملا نم نامث ةنس ناضمر رهش نم رشاعلا يف كلذ ناك (۱)

 لوقيو هدي يف ناك دوعب اهنعطي لعجف انص نوتسو ةئامنالث ةبعكلا لوح ناكو
 .«اقوهز ناك لطابلا نا لطابلا قهزو قحلا ءاج»

 .هب درفت امم وهو ١79٠ مقرب يذمرتلا هجرخأ (۲)
 ينب فويس ةئيه ىلع يأ ًايفنح ىنعمو ۰۱3۸۳ مقرب داهجلا يف يذمرتلا هجرخأو (۳)

 نسحب نيفورعم اوناكو مهلمعك لمعي يأ ,مهنم هعناص نأل ةمليسم ةليبق . ةفينح
 .فوسلا ةعانص

 ها



 مف ةرخصلا ىلإ ضهنف «ناعرد دحأ موي هتيم يبنلا ىلع ناك »

 ىلع ىوتسا ىتح ر يبنلا دعصو هتحت ةحلط دعقأف « عطتسی

 نب دیزی نع ةنيبع نب نایفس انئدح .رمع نأ نب دحا انئدح - ١

 : ديزي نب بئاسلا نع ةفيصخ
۶ 1 329 1 

 رهاظ دق ناعرد دحأ موي هيلع ناک يی هللا لوسر نأ»

E 

 هَ هللا لوسر رفغم ةفص يف ءاج ام باب - ۵
 ( ناثیدح هيفو )

 نع باهش نبا نع سنأ نب كلام انثدح . دیعس نب ةبيتق انثدح - ۵
 : كلام نب سنأ

 دحأ ةعقوو ۹ مقرب بقانلا يفو ۱3۹۲ مقرب داهجا يف يذمرتلا هجرخآ (۱)

 ترسکو ةعقولا هذه يف مع يبنلا حرج دقو .ةرجهلل ةثلاثلا ةنسلا ی تناك

 نبا لاق ىتح ىلتقلا نيب طقسو هتنجو يف رفغملا ةقلح تلخدو ههجو جشو هتيعابر

 ملف هتايح ماعتو سانلا هاريل ةرخصلا ىلع يلعتسي نأ ب ينلا دارأف ادم انلتق ةئمق

 باحصأ ةتسلاو ةنجلاب نيرشبملا دحأ يشرقلا هللا ديبع نب ةحلطو « عطتسي

 موي ه ۳٠ ةنس ةحلط لتق .ةنجلا هل تبجو يأ ةحلط بجوأ ىنعمو «ىروشلا

 .ةرعبلا يف ربق هلر ةنس 34 نبا وهو. للا
 ًاقلح عنصي درزلا ىمسيو «ديدح نم ةبج انه وهو لادلا رسكب «عردلاو

 .عورد ةعست هل يبنلل ناکو .برحلا سبالم نم وهو

 . يراخبلا يف امك ةحلط هلعلو هایس دق لجر نع ۲۵۹۰ مقرب دواد وبا هجرخأو (۲)

 = ینعمو ۰۲۸۰۱ ح ۱۸ ب ۲۶ ك حالسلا باب داهجلا يف هجام نبا هجرخأو

o۲ 



 نبا اذه هل ليقف ۰۲۲ رفغم هيلعو ةكم لخد م ينلا نأ »

 . «  هولتقا لاقف ةبعكلا راتساب قلعتم ” لطخ
 نب كلام ينثدح بهو نب هللادبع انئدح . دمحأ نب یسیع انتدح - ٩

 : كلام نب سنأ نع باهش نبا نع سنأ
 لاق رفغملا هسأر ىلعو حتفلا ماع ةكم لخد لّ هللا لوسر نأ »

 لاقف ةبعكلا راتسأب قلعتم لطخ نبا :هل لاقف لجر هءاج هعزن الف

 ذئموي نكي مل ل هللا لوسر نأ ينغلبو .باهش نبا لاق «هولتقا
 . 9, امر

 [هادحا لعج هنأك .ىرخألا قوف ایهادحا سبلو اهنیب عج يأ اهنيب رهاظ

 برحلا يف يقوتلا يف ماتهالا ىلع لدي نيعردلا سبلو ؛ةناطب ىرخألاو ةراهظ

 .ةوسنلقلا تحت سبلي سأرلا ردق ىلع جسني درز عضبلا نزوب : رفغلا 0(

 «لتقلا نم افوخ ةبعکلا راتسأب قلعتو .هللا دبع يمس ماسأ الف يزعلا دبع همساو (۲)

 رسما

 هلسرأ امل همدخي ناك السم لتقو «يحولا بتك نأ دعب مالسالا نع دترا دق ناكو

 مان مث اماعط هل عنصيو اسيت حبذي نأ هرمأو الزنم لزن ةقدصلا ىلع هب يبلا

 نيملسملا ءاجهب ناينغت ناتنيق ذختاو هتلقف هيلع ادعف ًائيش هل عنصي لو ظقیتساف

 نيب هقنع برض يملسالا هزرب وبا وه هلتق يذلاو . مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاو

 نبا نال «خلا نمأ وهف دجسملا لخد نم » لَم هلوق يناني ال اذهو ماقملاو نكرلا
 لاق ب هللا لوسر نأ ماحلاو ينطقرادلا ىور بل يبنلا مهانثتسا نم لطخ

 سيقمو  لطخ نباو , ديقن نب ثريوحلا مرح يفالو لح يف ال مهنمآ ال ةعبرأ»

 حرش نم ] لتقي ماف حرس يلا نب ماسا دقو « حرسلا ينأ نب هللا دبعو « ةبابص نب

 .[ لئامشلا ىلع سوسج

 مقر ثيدح كسانملا يف مسمو يزاغملاو داهجلاو سابللاو جحلا يف يراخبلا هجرخأو

 «ةنيزلا يف يئاسنلاو. داهجلا يف دواد وباو« مارحإ ريغب ةكم لوخد زاوج باب ۷

 . ٠1۹۳ مقرب داهجلا يف يذمرتلاو«۲۸۰۵ مقرب داهجلا يف هجام نباو

 .قباسلا ثيدحلا جيرخت رظنا (4)

or 



 هلع هللا لوسر ةمامع يف ءاج ام باب - ۳

 ثيداحأ ( ۵ ) هيفو

 نب داح نع يدهم نب نهرلا دبع انثدح .راشب نب دم انئدح ۷
 يأ نع ةملس نب دامح نع عیکو انثدح نالیغ نب دوم انئدحو (ح) ةملس

 :لاق رباج نع ريبزلا

 ١ ءادوس ةمايع هيلعو حتفلا موي ةكم يع يبنلا لخد «7 .

 نب رفعج نع قارولا رواسم نع نايفس انثدح .رمع يبأ نبا انئدح - ۸

 : لاق هيبأ نع ثيرح نب ورمع

 . "7, ءادوس ةمامع هز هللا لوسر سأر ىلع تیأر

 نع عيكو انثدح الاق ىسيع نب فسويو ناليغ نب دوم انثدح ٠8

 :هيبأ نع ثيرح نب ورمع نب رفعج نع قارولا رواسم

 . 0: ءادوس ةمارعهيلعو سانلا بطخ يبا نأ

 :لاق رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نع دمع نب زيزعلا دبع

 سابللا يف ةجام نباو 6 ١77 مقرب سابللا يف دواد وباو كسانملا يف ملسم هجرخأو )١(
 يف يئاسنلاو,۱۷۳۵ مقرب سابللا يفو « داهجلا يف يذمرتلا هجرخأو .۳۵۸۵ مقرب

 : . ةنيزلا
 دواد وباو « ربنملا ىلع بطخي » هيف دازو ۳۵۸۶ مقرب سابللا يف هجام نبا هجرخأو (۲)

 دق ءادوس ةمايع هيلعو ربنلا ىلع هلم يبنلا تيأر » هظفلو 40707 مقرب سابللا يف
 مارحا الب ةكم لوخد زاوج باب جحلا يف ماسم هجرخأو .« هیفتک نيب اهفرط ىخرأ
 . يئاسنلاو ۱۳۵۹ مقرب

 .قباسلا ثيدحلا جيرخت رظنا (؟)

o 



 . «  هيفتك نيب هتماع لدس معا اذإ e يبنلا ناك »

 دمه نب مساقلا تيأرو هللا ديبع لاق كلذ لعفي رمع نبا ناكو عفان لاق

 . كلذ نالعفي املاسو

 دبع وهو ناهلس وبأ انثدح عيكو انثدح .یسیع نب فسوي انثدح - ۱۱

 : سابع نبا نع ةمركع نع لیسغلا نب نه رلا

 اج ءامسد ةمامع هيلعو سانلا بطخ هل ىنلا نأ »

 ر هللا لوسر رازا ةفص يف ءاج ام باب - ۷
 ثيداحأ ( ؛ ) هيفو

 نع بويا انثدح .مهاربا نب ليعامسا انثدح . عينم نب دمحا انثدح - ۲

 :لاق © هيبأ نع ةدرب يلأ نع لاله نب ديح

 سبل يأ «متعا» ىنعمو هب درفت ام وهو 177 مقرب سابللا يف يذمرتلا هجرخأو (۱)
 . ةماعلا

 ليسغلا نبا نع راصنالا بقانم .بقانلا باتك يف يراخبلا دنع ثيدحلا اذه لصأ (؟)

 ىلع اهب ًافطعتم ةفحلم هيلعو هللا لوسر جرخ ) لاق سابع نبا نع ةمركع نع
 . راصنالا لضف هيف دازو ( ءامسد ةباصع هيلعو هيبكنم

 .بيطلا نم هرعش ةموسدب ةخطلتملا ءامسدلاو .دحاو ىنعمب ةماعلاو ةباصعلاو

 هنال ليسغلاب بقلو ةلظنح وه ليسغلاو . ليسغلا نب نمحرلا دبع وه . ليسغلا نباو

 يلا ىأر دهشتسا الف لستغي نأ لبق اعرسم جرخف دحأ ريفن عمس نيح ًابنج ناك

 .ةبانجلا لسغ هلسغت ةكئالملا مثلَ

 لاق سنأ نع بقانلا يف يراخبلا دنع ءاج اك مث هضرم يف ناك كلذ ناو
 .(كلذ دعب هدعصي ملو ربنملا دعصف)

 .روهشملا يلاحصلا يرعشالا یسوم ویا وه هوبأ (۳)
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 « ًاظيلغ ًارازإو ًادّبلم E E ةشئاع انيلإ تجرخأ »
 ست « نیذه يف يَ للم هللا لوسر حور ضبق + : تلاقف

 نب ثعشألا نع ةبعش نع دواد وبا انئدح .نالیغ نب دوم انثدح ۳

 : لاق ()اهمع نع ثدحت ىتمع تعمس لاق لس

 عفرإ :دوقی يفلخ ناسنا اذإ ةنيدلاب ما انا ات

 اي تلقف « هل هللا لوسر وه اذاف یقبأو (یقتآ هناف ۲٩ كراز|
 ترظنف ؟ةوسأ ّيف كل امآ لاق ۰۲0 ءاحلَم ةدرب يه امنإ هللا لوسر

 ا « هيقاس فصن ىلإ هرازإ اذإف

 نب ىسوم نع كرابملا نب هللا دبع انثدح .رصن نب ديوس انثدح - ۶
 :لاق هيبأ نع عوكألا نب ةملس نب سايإ نع ةديبع

 )١( مقر ثيدح سابللا يف ملسم هجرخأو ۲۰۸۰.

 اهنومسي يتلا نم ءاسكو نميلاب عنصي ام ًاظيلغ ًارازا انيلا تجرخأ) هظفلو.

 وبا هجرخأو (نيبوثلا نيذه يف ضبق هب هللا لوسر نا هللاب تّمَسقَأف :لاق ةدّتلملا

 ح ۸ ب ۲۰ ك ظيلغلا سابل باب سابللا يف دواد ١85 يف يذمرتلاو هجام نباو.5

 سمخلاو سابللا يف يراخبلا هجرخأو ۱۷۳۳ مقرب سابللا .
 :ةزمهلا رسكب :رازالاو . دبللاك تراص يتلا ةنيخشلا وأ ةعقرملا :ةدیللاو

 .ندبلا ىلعأ رتسي ام ءادرلاو ءندبلا لفسأ رتسي ام رازالاب دارلاو ةفحللا

 ) -)۲.يلراحملا دلاخ نب ديبع همسا اهمعو مهر اهمسا ثعشالا ةمع

 ) )۳.ملا تابثاب (اغیب) ةخسن يف

 ) )4.ضرالا نع كراز| عفرا يأ
 ) )۵.بوثلل ًاماود رثكأ يأ یقبأو خسولا نم فظنأ يأ نونلاب (ىقنأ) ةخسن يف

 ) )1نم طوطخ اهیف يتلا ءاحللاف , داوس هطلاخي ضایب اهیف يأ حلمآ ثينأت يميلا حتفب
 .ضایبو داوس

 ) )۷.(ريغصلا عماجلا) يقهيبلاو دجا هجرخآ

 هك



 اذكه لاقو .هيقاس فاصنأ ىلإ رزتأي نافع نب ناثع ناك»

 0 , هل يبنلا ينعي يبحاص ةرزا تناك

 نع قاحسإ يلأ نع صوحألا وبأ انثدح . دیعس نب ةبيتق انئدح - ۵

 :لاق ناهلا نب ةفيذح نع ريذن نب ماسم
 عضوم اذه لاقف «هقاس وأ يقاس ةلضعب هيب هللا لوسر ذخأ»

 , 2 نيبعكلا يف رازإلل قح الف تيبأ ناف .لفسأف تيبأ ناف رازإلا

 للم هللا لوسر ةيشم يف ءاج ام باب - ۸
 ثيداحأ (۳) هيفو

 يأ نع سنوي يبأ نع ةعيهل نبا انئدح .ديعس نب ةبيتق انثدح - 7
 :لاق ةريره

 يف يرجت سمشلا نأك مي 2 هللا لوسر نم نسحأ ايف تیأر ام»

 اهنأك ملط هللا لر نم دم ف عرسأ ًادحأ تيأر الو ههجو

 کت هنأو انسفنا دهجتل انإ ءهل ىوطت ضرألا

 فصن ىلا ماسلا ةرزا » : هلم هللا لوسر لاق: لاق يردخلا ديعس يبأ نع بابلا يفو (۱)
 ۰٩۳ مقرب دواد وبا هجرخأ « نيبعكلا نيبو هنيب ايف حانج ال وأ جرح الو قاسلا

 .۳۵۷۳ مقرب هجام نباو,يئاسنلاو

 رازالا اهيلع نوكي يتلا ةئيهلل مسا .يازلا نوكسو ةزمهلا رسکب :ةرزإ ىنعمو

 .سبللا نم ةسبللاو سولجلا نم ةسلجلاك
 يف يئاسنلاو ۳۵۷۲ قمرب هجام نباو .1785 مقرب سابللا يف يذمرتلا هجرخأو (۲)

 .رازالاب نيبعكلا رتستال ىنعملاو .ةنيزلا

 نونلا مضب « دهجنل » و ۳۹۵۰ مقرب لب يبنلا بقانم يف يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا (۳)
 .اهحتف زوحيو ءاملا رسكو
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 نع سنوي نب ىسيع انثدح :اولاق دحاو ريغو رجح نب يلع انئدح - ۷

 يلأ نب ىلع دلو نم دم نب مهاربا ينربخأ لاق ةرفغ ىلوم هللا دبع نب رمع

 :لاق بلاط

 انأک علقت ىشم اذإ ناك + لاق ملص هلع يبلا ةصو اذإ يلع ناك »

 , 70 ببَص نم طحني

 نب ناثع نع يدوعسملا نع ينأ انثدح لاق عيكو نب نايفس انثدح - ۸
 ههجو هللا مرك بلاط ينأ نب يلع نع معطم نب ريبج نب عفان نع زمره نب ماسم
 :لاق

 .« ببص نم طحني امنأك افکت افکت یشم اذإ تیب ینلا ناك »

 هلع هللا لوسر عنقت يف ءاج ام باب - ٩
 ( دحاو ثیدح هیفو )

 نع حیبص نب عیبرلا انثدح . عیک و انئدح .یسیع نب فسوی انثدح - ۱۱۹

 ايما و ديزي

 ( « تایز بوث هبوث نأك عانقلا رثكي ِهَنِلَع ۲۶ هللا لوسر ناك »

 ع هللا لوسر ةسلج يف ءاج ام باب - ٠

 ثيداحأ (۳) هيفو

 نب هللا دبع انثدح .ماسم نب نافع انثدح .ديمح نب دبع انثدح ٠

 «ايفكت يفكت » ةخسن ينو مدقت :أفكتو ۳۹۸۲ قمرب بقانملا ف يذمرتلا هجرخأو (۱)
 ؛ ردحنلا : ببصلاو هتيلكب ضرالا نم هلجر عفريل همامأ ىلا ليمي هانعمو .ةزمه الب
 .ردحنم لحم يف لزني امنأك يأ

 . نهدلا لارعتسا نيح سأرلا ىلع عضوت ةقرخ عانقلاو ۳۲ مقرب ثيدحلا اذه قبس (۲)
0۸ 



 : اهنأ ةمرخم تنب ةليق نع  هيتدج نع ناسح
 ) ءاصفرقلا دعاق وهو دجسلا يف ملم هللا لوسر تأر »

 نم تعرأف ةسلجلا يف عشختلا هل هللا لوسر تيأر الف :تلاق
 . ©, 29 قفل

 انثدح :اولاق دحاو ريغو يموزخلا نمحرلا دبع نب ديعس انثدح - ١

 :  همع نع ممت نب دابع نع يرهزلا نع نايفس
 هيلجر ىدحإ ًاعضاو دجسملا يف ًايقلتسم هب يبنلا ىأر هنأ»

 .20,ىرخألا ىلع

 )١( مقر ثيدح يف اهتيمست قبس 14 .

 قصليو هيتيلا ىلع سلجي نأب ًاصوصخم ًادوعق دعاق وهو يأ .ءافلاو فاقلا مضب (۲)

 .هيقاس ىلع هيدي عضيو هنطبب هذخف

 ةصق ضعب اذهو .ةباهملا مظع نم هالع امم عزفلاو فوخلا يأ (كيرحتلاب ) قرفلا (؟)
 هل لاقف قرفلا نم تدعرأ افوق دعب ةصقلا هذه يف عقوو ۳۵ ص يف تقبس
 دنع انأو يلإ رظني ملو لم هللا لوسر لاقف « ةنيكسملا تدعرأ هللا لوسر اي هسيلج
 نم يبلق يف لخد ناك ام هللا بهذأف تلاق .ةنيکسلا كيلع ةنيكسم اي .هرهظ

 تسل يناف كيلع نوه هيدي نيب دعرأ يذلا لجرلل لاق 7 هنأ درو دقو . ةبعرلا

 . دیدقلا لكأت شيرق نم ةأرما نبا انآ امنإ كلمب

 رظناو. 1۸4۷ مقر ثيدح لجرلا سولج يف باب بدالا يف دواد وبا هجرخأ )٤(
 . 5806 مقر ثيدح يف يذمرتلا

 لتق يذلا وه لاقيو ريهش يباحص دم نب مصاع نب ديز نب هللا دبع وه همع (6)

 .باذكلا ةميلسم

 وباو.۲۱۰۰ مقرب سابللا يف ماسمو,ناذگتسالاو سابللاو ةالصلا يف يراخبلا هجرخأ (1)
 مقرب بدالا يف يذمرتلاو .ةالصلا يف كلامو ةالصلا يف يئاسنلاو « بدألا يف دواد

 , مرز
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 انثدح .يندملا يهاربإ نب هللا دبع انثدح .بيبش نب ةملس انثدح - ۲

 a نع هيض نو نب نخل دبع نب حيبر نم يراصالا دنع نيب كاحمإ

 :لاق يردخلا ديعس يبأ هدج

 )0 ىبتحا () دجسلا يف سلج اذإ هَ ۶ هللا لوسر ناک »

 . هب دىب

 ع هللا لوسر ةأكت يف ءاج ام باب - ۱
 ثيداحأ ( 0 ) هيفو

 روصنم نب قاحسا انثدح .يدادغبلا يرودلا دمع نب سابع انئدح ۳

 : لاق ةرمس نب رباج نع برح نب كامس نع لیئارسا نع

 ©« هراسي ىلع ةداسو ىلع ًائكتم متل هللا لوسر تیأآر »

 يريرجا انثدح . لضفملا نب د رشب انثدح .ةدعسم نب ديمح انئدح ۶

 :لاق ( هيبأ نع ةركب يأ نب نمحرلا دبع نع

 .سلجملا يف ةخسن يف (۱)
 لا دانتسالا ماقم موقي ءابتحالاو .هیدیب هيقاسو هرهظ عمج اذا لجرلا يبتحا (۲)

 . رادجلا

 .يذمرتلاو 4857 مقرب بدالا يف دواد وباو ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ (۳)

 )٤( مقرب سابللا يف دواد وباو ۲۷۷۱ مقرب بدالا يف يذمرتلا ۰۳۱۶۳

 ةداسو تناك ) ةشئاع نع ۲۶۷۱ مقر ثيدح ةمايقلا ةفص يف يذمرتلا جرخأو

 يراخبلاو ماسم هجرخأو (فيل اهوشح مدأ نم اهيلع عجطضي يتلا ب هللا لوسر
 . ٤١٤١ مقرب سابللا يف دواد وباو

 نم فئاطلا نم لزن هتينكب روهشم يناحص ثراحلا نب عیفن ةركب وبا وه :هوبآ (۵)
 .ةدابعلا نم لصنلا لثم ناکو ةركب ينأب مثلي يبنلا هانکف اهب قلعت ةركب
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 اي ىلب اولاق ؟ رئابكلا ربكأب ۲ مكثدحأ الأ ھی هللا لوسر لاق »

 لوسر سلجو :لاق نيدلاولا قوقعو « هللاب كارشإلا : لاق . هللا لوسر

 اف لاق « روزلا لوق وأ « روزلا ةداهشو : لاق 2 ًائكتم ناكو لب هللا
 . «  تکس هتيل انلق ىتح امه وقي ھی هللا لوسر لاز

 نأ نع رمقالا نب لع نع كيرش انئدخ دخ ن ةف انئدخ . ۵

 : لاق ةفيحج

 ٩ , تكتم لكآ الف انأ اما مع هللا لوسر لاق »

 نايفس انثدح . يدهم نب نهرلا دبع انثدح . راشب نب دمع انثدح

 و کیم لکآ ال هَل 2 هللا لوسر لاق ١

 كامس نع ليئارسإ انئدح .عیک و انئدح . یسیع نب فسوی انئدح - ۷

 : لاق ةرمس نب رباج نع برح نب

 .مربخأ ةخسن يف )١(

 .هيف ءاكتالا دوجول ثيدحلا اذه قاس فنصملا لعلو (۲)

 فارحنالا وه :روزلاو اهدعب امب ماتهالا ىلع لدي ةسلجلا رييغتو

 مهملل ظعاولا راركت ثيدحلا نم ذخؤيو روزلا ةداهش نم رذحي منَ لوسرلاو

 .مهيلع ىقلي امل اوهبتنيو مهملاب نوعماسلا ذخأيل مالكلا نم
 تاداهشلا يف يراخبلاو. تاداهشلاو مسفتلاو ۲ مقرب ربلا يف يذمرتلا هجرخأ (۳)

 .ناميالا يف ماسمو بدالا يفو ناذئتسالا يف نيدترملا ةباتنسا يفو

 ةمعطالا يف يراخبلاو«۳۷3۹۹ ح ۱۷ ب ١. ك ةمعطالا يف دواد وبا هجرخأ (۶)

 :ةيف“ هجام نياو ةمعطالا ىف يذمرتلاو

 .قناسلا ثيدحلا جیرخت رظنا (۵)
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 () «ةداسو ىلع ًاثکتم من لع يلا تيأر +

 نع دحاو ريغ ىور اذكهو .هراسي ىلع عيكو ركذي ۸ :ىسيع وبا لاق

 هاور ام الإ هراسي ىلع هيف ىور ء.ًادحا ملعن الو .عيكو ةياور وحن ليئارسا

 .ليئارسإ نع روصنم نب قاحسإ

 () الص لی هللا لوسر ءاكتا يف ءاج ام باب - ۳۲

 ( ناثیدح ) هیفو

 دامح انثدح .مصاع نب ورمع انثدح . نمحرلا دبع نب هللا دبع انثدح - ۱۳۸

 سنأ نع ديمح نع ةملس نبا

 ديز نب ةماسأ ىلع أكوتي جرخف ” ًايكاش ناك لب ينلا نأ »

 ۵ « مهب ىلصف هب حشوت دق يرطق بوث هيلعو

 انثدح .كرابملا نب دمحم انثدح .نمح لا دبع نب هللا دبع انثدح 8

 مهار ما ني الطعم نزع تقرب نب رقد الد يرحل فوج مطير ا اطق

 )١( مقرب ناذئتسالا يف يذمرتلاو ۳۱۶۳ مقرب سابللا يف دواد وبا هجرخأ ۲۷۷۱.

 ) )۲ضرم ضراعل یثلا ةلاح هباحصأ ,:رم دحأ ىلع هلي ينلا ءاكتا بابلا اذهب دارلا

 للا لاح هلع يبنلا ءاكتا يف ناكف قباسلا بابلا امأ هوجن وأ

 .ًاضيرم يأ (۳)

 نم ذختي ةينميلا دوربلا نم عون وهو ءافلا نوكسو فاقلا رسكب :يرطقلا بوثلا )٤(

 اهمسا نيرحبلاب دلب نم لمحت دايج للح نم عون وأ .طوطخو ةرمح هيفو نطق
 ىنعمو «سايقلا فالخ ىلع ءاطلا تنكسو ةبسنلل فاقلا ترسكو نيتحتفب (رطق )

 مهب ىلصو .ءادرلا عضوم وه يذلا هقتاع قوف هعضو نأب هب ىشغت يأ .هب حشوت
 .مالسلاو ةالصلا هيلع هتوم ضرم يف كلذ ناكو اماما

 . 08 مقرب ثيدحلا اذه مدقت )0(
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 : لاق سابع نب )١( لضفلا

 یلعو .هیف يفوت يذلا هضرم يف ي هللا لوسر ىلع تلخد »

 اي كيبل : تلق . لضف اي لاقف « هيلع تملسف . ءارفص ةباصع هسأر

 دعق مث تلعفف :لاق . )يبسأر ةباصعلا هذهب ددشأ :لاق هللا لوسر

 ثيدحلا يفو . دجسلا يف لخدف ماق مث 10 يبكنم ىلع هفك عضوف

 .« 0 ةصق

 هر هللا لوسر شيع يف ءاج ام باب - ۳
 ًائيدح ( ١١ ) هيفو

 نب دم نع بويأ نع ديز نب دامح انثدح .ديعس نب ةبيتق انثدح - ۰
 :لاق نيريس

 طخمتف ناتک نم ۳ ' ناَقْشَمُم نابوث هیلعو ةريره يلأ دنع انك »

 دقل .ناتکلا ف: ةريره وبآ طح 0 قو

 يضر ةشئاع ةرجحو هر هللا لوسر ربنم نيب اف رخ ينإو ينتيأر

 ربكأ وهو ةفرعب هفيدرو مَ يبنلا مع نبا روهشم يلاحص :سابع نب لضفلا (۱)

 .سابعلا دالوأ
 .فخيف دشلاب ملألا نكسيل (۲)

 . ءاكتالل ثيدحلا ةبسانم هجو اذهو .موقیل مايقلا ةدارا دنع يا (۳)

 نم سمتلاو هيلع ىنثأو هللا دمحو سانلا ءادنب رمأو ربنملا دعص هلم هنأ يهو )٤(

 . هلم هتافو باب يف ةصقلا هذه یأتسو مهقوقح هنم اوبلطی نأ نیملسلا

 .ةرفلا لیقو رحالا نیطلا وهو قشلاب ناغوبصم يأ (۵)

 باجعالاو اضرلا دنع لاقت ةملك ًاضیا اهرسکبو اهیف ءاخلا نوکسب (خب خب) (5)

 انه امك راکنالل لمعتست دقو ء خبو خبو خب خب : :لوقنو .يشلاب
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 یری « يقنع وی ا ی یر

 0 , عوجلا الإ وه امو ,نونج يب امو ًانونج يب نأ

 رانيد نب كلام نع يعَبضلا نايلس نب رفعج انثدح . ةبيتق انثدح - ۱
 : لاق

 ىلع الا محل الو طق زبخ نم هل لی هللا لوسر عبش ام »
 . ۲۱ « ففض

 عم لوانتی نا لاق ؟ففضلا ام ةيدابلا لهأ نم الجر تلأس :كلام لاق
 19 نساقلا )4(

 برح نب كاس نع صوحألا وبا انثدح «ديعس نب ةبيتق انثدح - ۱۳۲

eTدحي امو مللي ام مکیبن تيأر دقل دقل  

 . 00, هنطب ألمي ام (۵ لا نم
 لمحيو « ءارقفلا ع تلم هللا لوسر باحصأ نم ةفصلا لهأ فيرع ةريره وبأ ناك )١(

 17 ۲ يل ETT نم ةريره يبأ عضو
 . مهيساوي

 ناك ول هنأل ملي لص هشيع قيض ىلع لديل انه ثيدحلا اذه يذمرتلا ركذ امنإو

 . / مع هللاور/ .اذكه هباحصأ كرت ام هيدل

 . ۲۳۹۸ مقر ثيدح دهزلا باتک يف يذمرتلاو يراخبلا هجرخأو (۲)
 فویضلا هب لزن اذا الا نامزالا نم نمز يف عبش ام يأ ءافلاو داضلا حتفب : ففضلا )۳(

 .ةرباجملاو سانيالا ةرورضل ذئنيح عبشيف
 .نافيضلا نم هب نولزني نيذلا سانلا عم يأ )

 يوتلي مويلا لظي ١ ۲۹۷۸ مقرب ماسم ةياور يفو رمتلا «يدر :فاقلا حتفب : :لقدلا (۵)
 .«هنطب ألمي ام لقدلا نم دجي امو

 .۲۳۷۳ مقرب دهزلا يف يذمرتلاو ۷ مقرب دهزلا يف ملسم هجرخأ (1)
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 هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ةدبع انثدح .قاحسا نب نوراه انتدح ۳

 : تلاق ةشئاع نع

 رمتلا الا وه نإ رانب دقوتسن ام ارهش ثكمن دمج لآ انك نإ »
 0 ءالاو

 نع ماسآ نب لهس انثدح . رايس انثدح . دايز يلأ نب هللا دبع انثدح - 1۳٤

 : لاق ةحلط يبأ نع سنأ نع روصنم يبأ نب ديزي

 رجح نع اننوطب نع انعفرو عوجلا هوب هللا لوسر ىلإ انوكش »

 . )۰ نیرجح نع هنطب نع هَل هللا لوسر عفرف « "' رجح

 نم الإ هفرعن ال ةحلط يلأ ثيدح نم بيرغ ثيدح اذه ىسيع وبأ لاق

 مهدحأ ناك لاق .رجح رجح نع اننوطب نع انعفرو هلوق ىنعمو .هجولا اذه
 . عوجلا نم هب يذلا فعضلاو دهجلا نم رجحلا هنطب يف دشي

 نابيش انثدح .سایا يبأ نب مدآ انثدح .۲*) ليعامسا نب دم انثدح - ۵

 يأ نع نمحرلا دبع نب ةملس ينأ نع ريمع نب كلملا دبع انثدح .(ةيواعم وبأ )
 :لاق ةريره

 نم ناريج هللا لوسرل ناك هنا الا) دازو ۲۹۷۲ مقرب دهزلا يف مسم هجرخآ (۱)
 اهنابلا نم ب هللا لوسر ىلا نولسري اوناكف حئانم مهل تناكو راصنالا

 ىلا اهدري مث اهنبل برشي الجر اهبحاص اهيطعي بولحلا ةاشلا ىلع قلطت حئانملاو
 . اهبحاص

 ينعي رجح رجح نع مهنوطب نع مهبايث اوفشک و عوجلا ةدش هب هللا لوسرل اوکش (۲)
 .خفنلا عفدو بلصلا ةماقال رجحلا دشو هنع عفر دحاو رجح انم دحاو لكل

 .۲۳۷۲ مقرب دهزلا يف يذمرتلا هجرخا )۳(

 .يراخبلا حیحص بحاص يراخبلا مامالا وه لیعایسا ع (۶)
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 اهيف هاقلي الو اهيف جرخي ال ةعاس يف ر هللا لوسر جرخ »

 تجرخ :لاق ؟ ركب ابأ اي كب ءاج ام :لاقف ركب وبأ هاتأف ,2) دحأ

 نا ثبلي ماف هيلع ملستلاو .ههجو يف رظنأو هِي هللا لوسر ىقلأ
 لاق .هللا لوسر اي عوجلا لاق ؟ رمع اي كب ءاج ام لاقف ءرمع ءاج

 نب ميلا يلا لزنم ىلإ اوقلطناف . كلذ ضعب تدجو دق اتو تم

 هل نكي لو ؛ ءاشلاو لیخنلا ريثك الجر ناکو يراصنألا ۲7 ناهبتلا
 قلطنا  تلاقف ؟ كبحاص نيأ :هتأرمال اولاقف هودج ماف مدخ

 (*اهبعزی ةبرقب ميلا وبآ ءاج نا اوثبلي ماف .ءالا انل بذعتسی

 مهب قلطنا مث .همأو هیباب هیدفیو ع يبنلا "* مزتلی ءاج مث ءاهعضوف
 © ونقب ءاجف ةلخن ىلإ قلطنا مث .أطاسب مه طسبف «هتقيدح ىلا

 لوسر اي لاقف ؟ هبطر نم انل َتْيَقَْت الفأ : رم يبنلا لاقف . هعضوف

 اولک اف وسو هطر نم اوريخت وا اوراتخت نا تقرأ یا هللا

 معنلا نم هديب يسفن يذلاو اذه : يّ لاقف . ءاملا كلذ نم اوبرشو

 . درب ءامو «بیط بطرو « راب لظ !ةمايقلا موي هنع نولأست يذلا

 انل نحبذت ال : هب يبنلا لاقف ًاماعط مه عنصيل مثيلا وبأ قلطناف

 : رع لاقف اولکأف ءاهب مهاتأف ايدج وأ ًاقاَنَع مه حبذف رد تاذ

 .ةريهظلا تقو وه تقولا اذه لعل )١(

 .ناهيتلا نب كلام همسا (۲)

(r)(ًالهأو ًابحرم) هتجوز تلاقف ماسم ةياور يف . 

 . اهلقثل اهب عفادتي يا )>(

 .قناعی يا :مزتلي ()
 .حلبلا دوقنع :ونقلا (7)

 .رسبلا ةدحاو ةرسّبلاو «بطري نا لبق لخنلا رمث :رسبلا (۷)
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 سيل نيسأرب الب يتأف ءانتأف يِبَس اناتأ اذإف لاق . ال لاق ؟ مداخ كل له
 اي لاقف .امهنم رتخا : رام يبا لاقف ميما وبأ هاتأف . ثلاث اههعم

 ءاذه ذخ « نمتؤم راشتسلا نإ : لب ينلا لاقف . يل ْرتخا هللا لوسر

 هتأرما ىلإ مثيلا وبأ قلطناف « ًافورعم هب صوتساو . ىلصي هتيأر ينإف
 قخ غلابب تنأ ام :هتأرما تلاقف هم هللا لوسر لوقب اهربخأف

 نإ : لب لاقف « قيتع وهف لاق هقتْمَت نأب الإ ب يبنلا هيف لاق ام

 فورعملاب هرمأت ةناطب :ناتناطب هلو الإ ةفيلخ الو ًايبن ثعبي مل هللا
 ةناطب قوی نمو ۰۲۳ الابخ هولأت ال ةناطبو .2) ركنملا نع هاهنتو

eللا نانا نون " 
 نایب, نع نأ یدک دیس نی لا نري لع نر ادب ١1

 :لاق مزاح يبأ نب سيق نع رشب نبا
 (» قارها لجر لوأل ينإ : لوقی ۲ صاقو ىلأ رب دعس تعمس »

 هب ىمسيو «بيرقتلا ديزمب مهصخيو «هرمأ نونطبي يذلا لجرلا ةصاخ :ةناطبلا (۱)
 . عمجلاو دحاولا

 ين نم هللا ثعب ام » لاق لِي يبنلا نع يراخبلا دنع ديعس ينأ نع بابلا فو
 هيلع هضحتو فورعملاب هرمأت ةناطب ,ناتناطب هل تناك الا ةفيلخ نم فلختسا الو
 باب ردقلا يفو ماكحالا باتك يف يراخبلا هجرخأ .«هللا همصع نم موصعلاو
 .ريسلاو ةعيبلا يف يئاسنلا هجرخأو ءهللا همصع نم موصعملا

 .ريصقتلا ولألاو داسفلا لابخلاو هداسفا يف رصقتال يا (۲)

 .ظفح يا فو (۳)

 )٤( ننسلا باحصأو ۰ مقرب دهزلا يف يذمرتلا هجرخأو .

 ةرشعلا دحا يرهزلا يشرقلا ةرهز نب فانم دبع نب بيهأ نب كلام همسا (۵)
 ۵۸ ةنس تام ةوعدلا باجتسم ناك یروشلا باحصأ ةتسلا دحأو ةنجلاب نیرشبلا

 .ةیسداقلا ةعقو ةداق اهنم ةروهشم فقاوم هل تناکو ه

 = نبا یور .كرشل ةجش نم مدلا اذه تناكو .اهنوکسو ءافا حتفب قارأ يأ (1)
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 امد

 دقل

 هللا لیبس يف مهسب یمر لجر لوأل ينإو , لجو زع هللا لیبس يف
 ام مالسلاو ةالصلا هيلع دمت باحصأ نم ةباصعلا يف وزغآ ىنتيأر

 اندحا ناو ءانقادشأ تحرقت یتح ۲۱ ةليحلاو رجشلا قرو الا لكأن

 يف  يننورزعي دسا ونب تحبصاو . "7 ريعبلاو ةاشلا عضت اك عضیل
 ۲ « لمع لضو اذإ ترسخو تّبخ دقل . نیدلا

 : لاق يودعلا ةماعن با سنع

 نب رمع ثعب : الاق داقرلا انآ اوشو رع نلاخ تعمس ١

 منك اذإ ىتح كعم نمو تنأ قلطنا لاقو .ناوزغ نب ةبتع باطخا

 اوناك اذإ ىتح "" اولبقأف مجعلا دالب ىندأو برعلا دالب ىصقأ يف

 ةرملا هده اولا ودام الاف ۲ ناوكلا اذه اردو ا" ديرملاب

 رفن يف دعس اغيبف مهتالص يف نوفختسي مالسالا لوأ يف اوناك ةباحصلا نا قاحسا

 دتشاو مهيلع اوباعف نولصي مهو نيك رشملا نم رفن مهيلع علط ذا بعش يف يلصي
 لوأ ناكف هجشف ريعب يحلب مهنم الجر دعس برضف .اولتاقت ىتح مهنيب قاقشلا

 .مالسالا يف مد

 هل رجش ليقو ايبوللا هبشي قرو وهو اهمضبو «ءابلا نوكسو ءاحلا مضي : ةلبحلا

 و

 .فولأملا ماعطلا ةلق نم سبايلا رعبلا يا

 .خیبوتلاو موللا ىنعمب زيزعتلا نم ةالصلا نسحأ ال ينأ يلع نوبيعي يأ يننورزعي
 يفو ةمعطالا يفو دعس لضف يف يراخبلاو ۲۳۹ مقرب دهزلا يف يذمرتلا هجرخأ

 .ةمدقملا يف ةجام نباو 5937 مقرب دهزلا يف ماسمو قاقرلا

 .اوهجوت يأ

 هيف عمجي وأ منغلاو لبالا هيف سبحي عضوم لصألا يف وهو ةرصبلاب عضوم : دبرملا
 .فجي ىتح بطرلا
 تلا دما ةو ر ة راجع انا رفتار. نف وغرب ةراجح ناك د, :تاذكلا
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 اولزنف ۲۱ ترمآ انهه اولاقف .ريغصلا رسجلا لايح اوغلب ىتح اوراسف
 ينتيأر دقل :ناوزغ نب ةبتع لاقف :لاق 29 هلوطب ثيدحلا اوركذف
 رجشلا قرو الإ ماعط انل ام « يم هللا لوسر عم ةعبس عباسل ينإو
 انم امف « دعس نيبو ينيب اهتمسق ةدرب تطقتلاف ءانقادشأ تحرقت ىتح

 . ضايبلا
 .برعلا لاتقل دنفا جورخ نم سراف ضرال ًاظفح ةماقالاو لوزنلاب مرمآ يأ )١(

 :هصنو 59737 مقر ثيدح دهزلا باتك يف ماسم يف هرظنا )۲(

 ىنثأو هللا دمحف «ناوزغ نب ةبتع انبطخ :لاق .يودعلا ريمع نب دلاخ نع

 الا اهنم قبي ملو .ءاذح تدلوو مرّصب تنذآ دق ايندلا ناف دعب امأ :لاق مث هيلع

 ءاهل لاوزال راد ىلا اهنم نولقتنم مكناو ,اهبحاص اهّباصتي ءانالا ةبابصك ةبابص
 يرهّيف نهج ةفش نم ىقلُي رجحلا نآ انل رك دق هناف .مکترضعب ام ريخ اولقتناف
 ام نأ انل ركذ دقلو ؟ مبجعفأ نالمتل هللاوو .ًارعق ال كرد ال اماع نيعبس اهيف

 طيظك وهو موي اهيلع نيتأيلو .ةنس نيعبرأ ٌةريسَم ةنجلا عيراصم نم نيعارصم نيب
 . ماحزلا نم

 ىتح رجشلا قرو الا ماعط انلام هلم هللا لوسر عم ةعبس عباس ينتيأر دقلو

 نس دعس وهو ) كلام نب دعس نيبو ينيب اهتققشف ةدرُب تطقتلاف انقادشأ تحرق

 الا دحأ انم مويلا حبصأ امف ءاهفصنب دعس رزتاو اهفصنب ترزتاف (صاقو يلا
 دنعو ًابظع يسفن يف نوكأ نأ هللاب ذوعأ ينإو راصمالا نم رصم ىلع أريمأ حبصأ
 اكلم اهتبقاع رخآ نوكي ىتح تخسانت الا طق ةوبن نكت مل اهناو .ًاريغص هللا

 .اندعب ءارمالا نوبرجتو نوربختسف
 بارشلا نم ةريسيلا ةيقبلا : ةبابصلا .عاطقنالا وهو : مرصب : تملعأ يأ تنذآ

 . لفسالا رعقلاو هتبرش يأ ءالا تبیاصتو

 .دهزلا يف هجام نباو دهزلا يف يذمرتلا ًاضيا هجرخآ ثيدحلاو
 لا رمع هلسراو نیترجما رجاهو مالسالا يف نیقباسلا نم ناوزغ نب هبتعو

 يياحصلا اذه رکذ دقو ه ۱۷ ةنس كلذ ناکو سانلا اهنکسو اهطتخاف ةرصبلا
 . رمالا لوأ يف متلي هللا لوسر عم اهاناع يتلا عوجلا ةلاح
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 نويرحتسو ناصمألا نم ضمنا وهو الإ دحا ةعسلا كئلزأ نم

 . اندعب ءارمألا

 متاح وبا ماسأ نب حور انثدح .نمحرلا دبع نب هللا دبع انثدح - ۸

 :لاق سنأ نع تباث انثدح .ةملس نب دامح انثدح . يرصبلا

 دقلو «دحا فاخي امو هللا يف تفخأ دقل : متم هللا لوسر لاق »

 ةليل نيب نم نوثالث ىلع تتأ دقلو .ءدحا ىّذؤي امو هللا يف تيذوأ

 طبإ هيراوي ءيش الإ دبك وذ هلكأي ماعط لالبلو يل امو مويو
 , 7« لالب

 نابأ انثدح .ماسم نب نافع انثدح .نمحرلا دبع نب هللا دبع انئدح - ۱۳۹

 : كلام نب سنأ نع ةداتق انئدح « راطعلا ديزي نبا

 الإ محلو زبخ نم ءاشع الو ءادغ هدنع عمتجي مل يب يبنلا نأ

 «ففض ىلع

 0 يديالا ةرثک وه مهضعب لاق ۲۳ هللا دبع لاق

 اتئدح . كيدف يلأ نب لیعاسا نی دم انثدح . دیح نب دبع انئدح د ۱1

 : لاق .یلذفا سايإ نب لفون نع بدنج نب ماسم نع بئذ يا نبا

 سيلجلا معن ناكو «ًاسيلج انل () فوع نب نمحرلا دبع ناك و

 راصحلا نيح ناك اذه لعلو . 575 مقرب ةمايقلا ةفص باتك يف يذمرتلا هجرخأو (۱)

 خاج وون قم عسل ف
 .يذمرتلا خيش نمحرلا دبع نبا وهو (؟)
 .ةدشلاو قيضلا هانعم نمو .تيبلا لهأ عم ماعطلا لوانت ًاضيأ هانعم نمو (۳)

 .ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دحأ فوع نب نمحرلا دبع )٤(
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 مث لستغاف لخد هتيب انلخد اذإ ىتح موی تاد انب () بلقنا هناو

 دبع 3 تعضو الف .محلو زىخ اهيف © ةفحصب ااو «جرخ

 اد هك توس نسوز یو

 .«انل

 يع هللا لوسر لكأ ةفص يف ءاج ام باب - ٤

 ثيداحأ (6) هيفو

 نع نايفس نع يدهم نب نمحرلا دبع انثدح .راشب نب دم انثدح - ۱

 ا"! : هيبأ نع كلام نب بعكل نبا نع ميهاربا نب ديعس

 .« ًاثالث هعباصأ ۲٩ قعلی ناك رج ىنلا نأ »

 هعباصا قعلی» لاق ثيدحلا اذه راشب نب دم ريغ یورو ىسيع وبأ لاق
 (0) ١ ثالثلا

 ةملس نب دامح انثدح .نافع انثدح .لالخلا ىلع نب نسحلا انثدح ۳

 .هريغ وأ قوسلا نم انعم عجر يأ :انب بلقنا (۱)
 .ةصقلاک ءانا یهو ةفحصلا (۲)

 . مهیلع هللا باتو كوبت ةوزغ نع اوفلخ نیذلا ةئالثلا دحا كلام نب بعک و (۳)

 .اهسم يأ عباصالا قعل )

 ريغ ةیاورو اثالث هعباصا قعلي ناك « راشب نب دم ةياور ناتیاور ثيدحلا اذه يفف ۱

 ةثالث ثرعلملا نا ًاعم نيتياورلا نم ديفتساو ثالثلا هعباصا قعلي ناك راشب نب دمع

 .ماهب الاف ةبابسلاف يطسولا ثالثلا نم لكل ثالث قعللا نأو عباصا

 لاق: لاق ةريره يلا نع ۲۰۳۵ مقرب مسمو ۱۸۰۲ مقرب يذمرتلا هجرخأو
 .« ةک ربلا نهتيأ يف يرديال هناف هعباصا قعليلف مكدحأ لكأ اذإ + ملم هللا لوسر
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 :لاق سنأ نع تباث نع
 , "7 ثالثلا هعباصا قعل ًاماعط لكا اذإ هت ینلا ناك ١

 بوقعي انثدح .يدادغبلا يئادصلا ديزي نب ىلع نب نيسحلا انثدح 1١1

 نب يلع نع يروثلا نايفس نع ةبعش انثدح .(يمرضحلا ينعي) قاحسا نبا

 :لاق ةفيحج يبأ نع رمقألا

 ١ ًاتکتم لكآ الف انا اما ت ىبنلا لاق 9 .

 ىلع نع نايفس انثدح . يدهم نب نمحرلا دبع انثدح .راشب نب دمع انثدح

 .هوحن رمقألا نبا

 نع ناهلس نب ةدبع انثدح .ينادمحلا قاحسا نب نوراه انثدح ۶

 : لاق هيبأ نع كلام نب بعكل نبا نع ةورع نب ماشه

 ۲۱ « نهقعلیو ثالثلا هعباصأب لكأي متي هللا لوسر ناك (

 نب بعصم انئدح .نیکد نب لضفلا انثدح . عينم نب دما انثدح - ۱:۵

 :لوقی كلام نب سنأ تعمس لاق میلس

 يف دواد وباو ۲۰۳۶ مقرب مسمو ۱۸۰6 مقرب ةمعطالا يف يذمرتلا هجرخأو (۱)

 .يئاسنلاو ۳۸4۵ مقرب ةمعطالا

 اهلكأيلو یذالا هنع طمیلف كدحأ ةمقل تعقو ام اذا :لاقو » ةدايز هيف ءاجو

 کاعط يا يف نوردتال مکنا لاقو .ةفحصلا تلسن نا انرمأو ناطيشلل اهعدب الو

 . ٠١١/١ يذمرتلا رظنا .« ةك ربلا

 مقرب ةمعطالا يف يذمرتلاو ۳۷۹۹ مقرب هيف دواد وباو ةمعطالا يف يراخبلا هجرخأ )۲(

 و دو مقرب ةمعطالا يف هجام نباو ۱

 لس ينلا تيأر » بعك نع هظفلو ۲۰۳۲ مقرب ةمعطألا يف مسمو دمحا هجرخأو (؟)

 وباو «اهحسمي نا لبق هدي قعليو ملسمل ةياور يفو ماعطلا نم ثالثلا هعباصا قعلي
 .۳۸۶۸ مقرب ةمعطالا يف دواد
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 ا عقم وهو لكأي ‹ هتیأرف رمتب تب هلا لوسر لأ

 / "« عوجلا

 رع هللا لوسر زبخ ةفص يف ءاج ام باب - ۳۲۵

 ثيداحأ (۸) هیفو

 رفعج نب دم انئدح : الاق راشب نب ر دمحخو ىنثملا نب ر دم انثدح - 1

 دوسالا نع ثدحي ديزي نب نمحرلا دبع تعمس لاق قاحسإ يأ نع ةبعش انثدح

 :تلاق اهنأ ةشئاع نع ديزي نبا

 ضبق ىتح نيعباتتم نيموي ريعشلا زىخ نم يل و

 © , متلي هللا لوسر

 انئدح . رثکب يآ نب ب ىبحي انثدح .يرودلا دم نب سابع انثدح - ۷

 :لوقي ىلهابلا ةمامأ ابأ تعمس لاق رماع نب ميلس نع نامثع نب زيرح

 لاله نع ديزي نب تباث انثدح .ىحمجلا ةيواعم نب هللا دبع انثدح - 4

 ال هلهأو وه ًايواط ةعباتتملا یلایللا بیبی ا هللا لوسر 5

 .فعضلا نم ءارو ام ىلا دنتسي نأ :ءاعقالا (۱)

 . .يذمرتلاو يئاسنلاو ۳۷۷۱ مقرب دواد وباو ۲۰۵۶ مقرب ملسم (۲)

 يف هجام نباو ۲۹۷۰ مقرب دهزلا يف ماسمو ۲۳۵۸ مقرب دهزلا يف يذمرتلا هجرخأو (؟)

 . دهزلا

 .۲۳۹۰ مقرب دهزلا يف يذمرتلا هجرخأ (4)
۷۳ 



 را ريعشلا زبخ مهزبخ رثكأ ناكو « ءاشع نودحي

 ديجملا دبع نب هللا ديبع انثدح .نمحرلا دبع نب هللا دبع انثدح 8

 نب لهس نع مزاح وبأ انثدح .رانيد نب هللا دبع نب نمحرلا دبع انثدح يفنحلا

 :هل ليق هنا دعس

 ام : لهس لاقف 0 يراوخلا ينعي يقنلا هَل م هللا لوسر لک »

 له :هل ليقف ءلجو زع هللا يقل یتح يقتل للزب هللا لوسر ىأر
 انل تناك ام :لاق < ھی هللا لوسر دهع ىلع لخانم مکل تناك

 هنم ریطیف هخفنن انك لاق « ريعشلاب نوعنصت متنك فيك ليق لخانم
 . 9 « هننجعن م (9 راط ام

 نع يأ ينثدح :لاق ماشه نب ذاعم انثدح .راشب نب دمحم انثدح - ۰
 ا ل و

 زبخ الو 9ةَجّركُس يف الو ناوخ ىلع هلل ام هللا يبن لكأ ام »
 هذه ىلع :لاق ؟نولكأي اوناك مالعف ةداتقل تلقف :لاق قف رمل
 . 9« رفسلا

 .ةجام نباو ۲۳٩۱ مقرب دهزلا يف يذمرتلا هجرخأآو (۱)

 . (طیسولا مجعملا) قیقدلا بابل وهو ضيبالا قیقدلا :يراوخلا (۲)

 . ءالا هيلع مضن يا «هيرثن م» ةدايز ۲۳۹۵ مقر ثیدح يذمرتلا ننس يف (۳)

 ۰۲۳۹۵ مقرب دهزلا يف هننس يف يذمرتلا هجرخآ )٤(

 هيلع ماعطلا لكؤيل أيب عفترم وهو مضیو ءاخلا رسکب ناوخلا (۵)

 هيف عضوی ريغص ءانا يهو ةمومضلا ةددشلا ءارلاو فاکلاو نیسلا مضب :ةجرکسلا (1)
 .للخلاو ةطلسلاک لكالل یهشلا ليلقلا «يثلا

 .يئاسنلاو ةجام نباو يراخبلاو ۳۳۹۶ مقرب دهزلا يف يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا (۷)

 = دمي ام يهو .ةدئاملا نم صخأ يهو ةرفس عج ةددشملا نيسلا مضب : رفسلا
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 .فاكسإلا سنوي وه ةداتق نع ىور يذلا اذه سنوي راشب نب دم لاق

 نع دلاجم نع يبلهملا دابع نب دابع انثدح .عينم نب دمحأ انئدح - ۱

 :لاق ) قورسم نع يبعشلا

 ماعط نم عبشأ ام تلاقو ماعطب يل تعدف ةشئاع ىلع تلخد »

 يتلا لاحلا ركذأ تلاق ؟ تلق :لاق .تيكب الإ يكبأ نا ءاشأف

 نيترم محلو زبخ نم عبش ام هللاو ءايندلا تب هللا لوسر اهيلع قراف

 . "70 موی يف

 يلأ نع ةبعش انثدح لاق . دواد وبا انثدح .ناليغ نب دوم انثدح - ۲

 ةشئاع نع ديزي نب دوسالا نع ثدحي ديزي نب نمحرلا دبع تعمس لاق قاحسإ
 :تلاق

 یتح نيعباتتم نيموي ريعشلا زبخ نم ب هللا لوسر عبش ام»
 سد . 7« ضىق

 وبأ) ورمع نب هللا دبع انثدح .نمحرلا دبع نب هللا دبع انثدح - ۱۳

 :لاق سنأ نع ةداتق نع ةبورع يلأ نب ديعس نع ثراولا دبع انئدح (* (رمعم

 یتح اققرم ازبخ لکا الو .ناوخ ىلع مّ هللا لوسر لكأ امو

 . ۲٩ « تام

 .بايثلا وأ دلجلا نم ناك ءاوس هيلع لکژیل طسبير

 لوألا ردصلا كرداو رم لوسرلا ةافو لبق ماسأ ء ًاريغص قرس هنال اقورسم يمس (۱)

 . ةفوكلاب
 ۰۲۳۵۷ مقرب دهزلا يف يذمرتلا هجرخأو (۲)
 نباو ۲۹۷۰ مقر ثيدح دهزلا يف ماسمو ۲۳۵۸ مقرب دهزلا يف يذمرتلا هجرخأ (۳)

 . دهزلا يف هجام

 .ورمع نب هللا دبع ةينك (رمعم وبأ) )٤(
 .ةجام نباو يئاسنلاو يراخبلاو ۶ مقرب دهزلا يف يذمرتلا هجرخأ (۵)

Vo 



 هلع هللا لوسر ماد! يف ءاج ام باب - 73
 ًائيدح ( ۳۳ ) هيفو

 ١604 - :الاق نمحرلا دبع نب هللا دبعو ركسع نب لهس نب دمه انئدح .

 نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع لالب نب ناهلس انثدح .ناسح نب ىبحي انثدح
 : ةشئاع

 دبع نب هللا دبع لاق «لخلا مادالا معن :لاق مع هللا لوسر نأ »

 . 7 لا مذالا وأ مادالا معن هثيدح يف نمحرلا

 تعمس :لاق برخ نب كاس نع صوحألا وبآ انثدح .ةببتق انئدح - 100

 :لوقي ريشب نب ناعنلا

 دجي امو رب مکیبن تيأر دقل تنش ام بارشو ماعط يف متسلآ »

 . 9 « هنطب المي ام لقّدلا نم

 نع ماشه نب ةيواعم انثدح «يعازخلا هللا دبع نب ةدبع انثدح - 373

 :لاق هللا دبع نب رباج نع راثد نب براحم نع نايفس

 . 9 « لخلا مادالا معن : رع هللا لوسر لاق »

 نع ةبالق يلأ نع بويأ نع نايفس نع عيكو انثدح .دانه انثدح - ۱5۷

 نم لجر یحنتف جاجد محلب یتاف يرعشالا یسوم یا دنع انك »

 .۲۰۵۱ مقرب ةبرشالا يف ماسمو ۱۸۶۱ مقرب ةمعطالا يف يذمرتلا هجرخآ (۱)

 .۲۹۷۷ مقرب دهزلا يف ماسمو . ۲۳۷۳ مقرب دهزلا يف يذمرتلا هجرخآ (۲)
 .۳۸۲۰ مقرب ةمعطالا يف دواد وباو مسمو ۱۸۶۰ مقرب ةمعطالا يف.يذمرتلا هجرخأ (۳)

 .یئاسنلاو

۷۹ 



 نا تفلحف ۰۲0 ًانتن ًائيش لكأت اهتيأر ینا لاقف ؟ كل ام لاقف « موقلا

 محل لكأي هم هللا لوسر تيأر ينإف نا :لاق ءاهلكآ ال

 . 7 «جاجدلا

(۱) 

(r) 

 . ١ « یراّبح محل قم هللا لوسر عم تلكأ»

 ةجاجدلا ىأر امنا لالحلا ءيشلا هسفن ىلع نيعباتلا نم وهو لجرلا اذه مرحي م

 ۱ .هسفن اهتفاعف فیظن ريغ ًائيش لكأت

 حئابذلاو روذنلاو دیحوتلا يف يراخبلاو ۱۸۲۷ مقرب ةمعطالا يف يذمرتلا هجرخأ
 فو . دیصلا يف يئاسنلاو روذنلاو ناميألا يف ماسمو يزاغلاو نایالا تارافک و

 .تابیطلا نم وهو هلکا لح ثيدحلا

 يبنلا هبقلو نمحرلا دبع وبا هتینک و نارهم همساو « م هللا لوسر یوم اذه ةنيفس

 وأ داوب انررمف يشم هب هللا لوسر عم انك :لاق هنا هنع يور دقو ةنيفس هل

 .ةنيفس الا مويلا ذنم تنك ام متم هللا لوسر يل لاقف سانلا ربعأ تنكو رب

 لاقف مهعاتم مهيلع لقثف هباحصأ هعمو يشي مثلي هللا لوسر جرخ لاق هنع يورو

 تنأ امئاف لمحا يل لاقف ىلع هلمح مث مهعاتم هيف اولعجف هتطسبف كءاسك طسبا يل

 الا يلع لقث ام ةسخ وأ ةئالث وا نيريعب وا ريعب رقو ذئموي نم ىلع لمح ولف ةنيفس
 ر كيرا الق ةطفم هللا: لو ن لر تا ل 1ذ1 ناكو ولع نا

 تاغللاو ءامسالا باتك نم ] جاجحلا نمز ىلا يقب هنا هخيرات يف يراخبلا یورو

 ١. ج ر//755 ص [يوونلل

 مقرب ةمعطالا يف يذمرتلاو ۳۷۹۷ مقرب ةمعطالا يف دواد وبا هجرخأ ثيدحلا

 نوللا يدامر قنعلا ربك فورعم رئاط ءابلا حتفو ءاحلا مضب :يرابلاو . ۰

 .ءاوس هعجو هدحاوو . رک ذلاو ثنؤملا ىلع عقيو ,طبلاو جاجدلا نيب همحل

 هنا ماسم یورو بنرالاو لمجلاو شحولا راح محل لكأ هلل هنأ ناخيشلا ىور

 .رحبلا باود محل نم لكا
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 نع بويا نع مهاربا نب ليعامسإ انثدح .رجح نب ىلع انثدح - ٩
 :لاق يمرجلا مدهز نع يميمتلا مساقلا

 هماعط يف مّدقو هماعط مّدقف لاق يرعشألا یسوم يبأ دنع انك »

 ملف لاق . ىلوم هنأك رمحأ هللا مت ينب نم لجر موقلا ينو .جاجد محل

 هنم لكأ هل هللا لوسر تيأر ينإف ندا یسوم وبأ هل لاقف ندي

 . "7, ادبآ همعطأ ال نأ تفلحف هترذقف ًائيش لكأي هتيأر ينإ لاقف

 :الاق معن وبأو يريبزلا دمحا وبا انثدح .ناليغ نب دوم انثدح - ۰

 نع ءاطع هل لاقي ماشلا لهأ نم لجر نع یسیع نب هللا دبع نع نايفس انثدح

 :لاق ديسأ ينأ

 ةرجش نم هنإف هب اونهّداو  تیزلا اولك : دس

 ٩( «ةک رابم

 نب دیر نع رمعم انثدح .قازرلا دبع انئدح . یسوم نب یجب انئدح ۱

 :لاق هنع لاعت هللا يضر باطلا نب رمع نع هيبأ نع ماسآ

 ةرجش نم هنإف هب اونهداو تيزلا اولك < يع هللا لوسر لاق »

 . "۾ ةكرابم

 هدنسأ اعرف .ثيدحلا اذه يف برطضی ناك قازرلا دبعو,یسیع وبأ لاق

 . هلسرا امبرو

 انئدح . یجنسلا يزورلا دبعم نب ناهلس دواد وبأ وهو ٩( یجنسلا انثدح

 .يئاسنلاو مسمو يراخبلاو ۱۸۲۷ مقرب ةمعطالا يف يذمرتلا هجرخأ (۱)

 .۱۸۵۳ ةمعطالا يف يذمرتلا هجرخأو (۲)

(r)۳۳۰۶ مقرب ةمعطالا يف ةجام نباو ۱۸۵۲ مقرب ةمعطالا يف يذمرتلا جرخأو  . 

 .ورم ىرق نم ةيرق جنس ىلا ةبسن نونلا نوكسو نيسلا رسكب :يجنسلا )٤(
۷۸ 



 رک ذی مو .هوحن يثرب ينلا نع هيبأ نع ماسأ نب ديز نع رمعم نع قازرلا دبع

 . رمع نع هيف

 يدهم نب نمح رلا دبعو رفعج نب دم انثدح . راشب نب دمع انثدح - ۲

 :لاق كلام نب سنأ نع ةداتق نع ةبعش انثدح: الاق

 تلعجف هل ىعد وا ماعطب يتاف ءاّيدلا هيجعي هع يبلا ناک ر

 . "7 « هبجی هنا ملعا مل هيدي نيب هعضأف « هعبتتأ

 يأ نب ليعامسا نع ثايغ نب صفح انثدح . ديعس نب ةبيتق انثدح - ۳

 :لاق هيبأ نع رباج نب مکح نع دلاخ
 ؟ اذه ام تلقف « مطب ءاّبد هدنع تيأرف هب يبنلا ىلع تلخد »

 . ۲۱ انماعط هب رثكن لاق

 وهو قراط يلا نبا لاقيو قراط نب رباج وه اذه رباجو :ىبسيع وبأ لاق

 وبأو دحاولا ثيدحلا اذه الإ هل فرعن الو يب هللا لوسر باحصا نم لجر

 . دعس همسا دلاخ

 هللا دبع نب قاحسإ نع سنأ نب كلام نع ديعس نب ةبيتق انثدح - ۶
 :لوقي كلام نب سنأ عمس هنأ ةحلط ينأ نبا

 تبهذف سنأ لاق . هعنص ماعطل قلم هللا لوسر اعد ًاطايخ نإ »

 مقرب ةمعطالا يف ةبراقتم ظافلأب يذمرتلا دنع يورم ءابدلاب قلعتملا سنأ ثيدح )١(

 ۱۳۰۸ مقرب ةمعطالا يف ماسمو ۳۷۸۹۲ مقرب ةمعطالا يف دواد وباو ۱۸۵۱ و ۰

 .يئاسنلاو , ءابدلا باب ةمعطالا يف يراخيلاو

 ۱ .عرقلا وه : ءابدلاو

 دعب ةمعطالا يف يذمرتلا هيلا راشا دقو ةمعطالا يف ۳۳۰۶ مقرب هجام نبا هجرخأو )۲(

 . ۱۸۵۰ ثيدح

۷۹ 



 هام هللا لوسر ىلإ 3 ماعطلا كلذ ىلإ هلم هللا لوسر عم
DEAEيلا تیآرف سآ لاق دیدق و  

 نم ءابدلا بحا لزآ ماف ۲ ١ ةعصقلا يلاوح ءابدلا عبتتي هيَ

 "1 دم وب

 نالیغ نب دومنو بیبش نب ةملسو يقرودلا مهاربا نب دما انئدح - ۵
 aT انثدح: اولاق

 ١ لسعلاو ءاولحلا بحي يي و يبنلا ناك « 1

 لاق :لاق دمع نب جاجحلا انثدح .ينارفعزلا دمع نب نسحلا انثدح - 7

 :جیرج نبا

 ةملس مأ نأ هربخأ راسب نب ءاطع نأ فسوی نب دم ينربخآ

 ماق مث هنم لكأف ءًايوشم ًابْنَج هَ هللا لوسر ىلإ تبرق اهنأ هتربخا
 , © , أضوت امو ةالصلا ىلإ

 .اهريغ وأ سمشلا يف ففجب حلم محل :ريدقلا )١(
 .ةسخ اهنم لكأي يتلا :ةفحصلاو ةرشع اهنم لكأي يتلا يه فاقلا حتفب : ةعصقلا )۲)
 ماسمو « ءابدلا باب ةمعطالا يف يراخبلاو ۱۸۵۱ مقرب ةمعط الا يف يذمرتلا هجرخآ (۳)

 ۰۳۷۸۲ مقرب ةمعطالا يف دواد وباو ۲۰۶۱ مقرب نیطقبلا لكا باب ةبرشالا يف

 .يئاسنلاو

 ءاولحلا باب ةمعطالا يف يراخبلاو ۱۸۳۳ مقرب ةمعطالا يف يذمرتلا هجرخآ )٤(
 بارش باب ةبرشالا يف دواد وباو .ماسمو ليحلا كرتو بطلاو ةبرشالا يفو لسعلاو
 .۳۳۲۳ مقرب ةمعطالا يف ةجام نباو ۳۷۱۵ مقرب لسعلا

 .هب درفت امم وهو ۱۸۳۰ مقرب ةمعطالا يف يذمرتلا هجرخأ (۵)
 يأ « ذينح لجعب ءاج نا ثبل اف 1٩ دوه ةروس يف ىلاعت هللا ركذ دقو

 .ةاحلا ةراجحلا ىلع يوشم



 نب هللا دبع نع دايز نب ناملس نع ةعيهل نبا انثدح .ةبيتق انئدح - ۷

 ۷ « دجسلا يف ءاوش م هللا لوسر عم انلكأ»

 رخص يأ نع رعسم انثدح . میکو انثدح .نالیغ نب دوم انثدح - ۸

 : لاق ةبعش نب ةريغلا نع هللا دبع نب ةريغلا نع ( دادش نب عماج )

 مث يوشم " بنجب يتأف ةليل تاذ رل هللا لوسر عم ۲ تعض »

Eلالب ءاجف ( لاق .هنم اهب يل زحف «زحي لعجف ةرفشلا  

 :لاق ؟هادي 9 تّبرت ؟هل ام :لاقف ةرفشلا ىقلأف ةالصلاب ۲۳ ِهنذْؤُي

 مقر دعب هننس يف يذمرتلا هيلا راشاو ۳۳۱۱ مقرب ةمعطالا يف ةجام نبا هجرخأ (۱)
A . 

 هلع اص تنك يآ :تفض (۲)

 .يوشلا محللا نم ةعطق يا :يوشلا بنجلا (۳)
 .نیکسلا يأ )٤(

 .ةريغملا لاق يا (۵)

 .اهتقوب هماعي يأ (1)

 حرشب ۱۲۸/۱ يذمرتلا ننس حرش يف ءاج . ءارلا رسكو ءاتلا حتفب :هادي تبرت (۷)

 ريغ اهایعتسا تداتعا برعلا نكلو ,ترقتفا ةملكلا هذه لصا ۱۱۳ مقر ثيدح
 مأ الو ,هعجشآ ام هللا هلتاقو «كادي تبرت نورك ذيف يلصالا اهانعم ةقيقح ةدصاق
 رجزلا وأ « ءيشلا راكنا دنع اهنولوقي «خلا همأ ليوو همأ هتلكثو .كل بأ الو هل

 رظناو / ملعأ هللاو / هب باجعالا وأ هيلع ثحلا وأ هماظعتسا وأ هيلع مزعلا وأ هنع
 . ۲۲۱/۳ يوونلل ماسم حرش

۸۱ 



 9 وو 0 وأ كاوس یلع كلهصقآ هل لاقف  ىَفَو دق راش ناكو

 (*) « كاوس ل

 نایح يلأ نع لیضفلا نب دم انثدح . ىلعألا دبع نب لصاو انثدح - ۱3۹

 :لاق ةريره يلأ نع ةعرز يأ نع يميمتلا

 شهنف «هبجعت تناكو « عارذلا هيلإ عفرف محلب هع ىنلا يتأ»

 ا

 (دم نبا ىنعي) ريهز نع .دواد وبا انثدح . راشب نب دمع انئدح _ ۱۷۰

 : لاق دوعسم نبا نع ضایع نب ديعس نع قاحسا يلا نع

 ناكو ۷ عارذلا ٤ مسو لاق عارذلا هبجعي لل يبنلا ناك »

 فو ؛لالب ىلا دئاع ريمضلا نوكيف يبراش ناكو ۱۸۸ مقر دواد يبأ ةياور يف (۱)

 لاط دق لالب براش ناكو :ةريغملا لاق : ريدقتلاو . ةييغلا ىلا اکتلا نم تافنلا

 .مفلا ىلع ليسي يذلا وه هنم صقی يذلاو .همف ىلع فرشأو

 .همف ىلع فرشأو لاط يأ :يَفَو (۲)
 يذلا كارالا دوع وه كاوسلاو . كاوس ىلع كل هصقأأ يأ ماهفتسالا ةزمه ریدقتب (۳)

 . كاوسلا نع لضف ام صقی مث براشلا تحت دوعلا عضویف .هب كاتسی

 « هصق » و هيم يبلا اهاق نيترابعلا يأ يف هريغ وأ ةريغملا نم ةاورلا نم كش هوأ» (ء)

 ۱ .تنأ هصق يا .رمأ لعف

 .هجام نباو ۱۸۸ مقرب ةراهطلا يف وداد وبا هجرخأو (۵)

 . لسمو يراخبلاو ۳۳۰۷ مقرب هجام نباو ۱۸۳۸ مقرب ةمعطالا يف يذمرتلا هجرخأ (1)

 ربخأو . دوهيلا نم زاعياب ثراحلا تنب بنيز هل هتعضو ان رم

 .اهرضحأ دقو ءاهنم قب مقتني او بنيز تملسا دقو . عنتماف مسلاب هلع يبنلا

 الاو مسلا كرضب ال ًايبن تنك نا : تلاقف ؟ كلذ لع كل نم ام لاقو رب

 .كنم انحرتسا

A۸۲ 



 ا هس دوهيلا نا ۲۷ یری

 نع ديزي نب نابأ نع مهارب| نب ماسم انثدح . راشب نب دمحم انثدح - ۱۷۱

 : لاق "۳ دیبع يلا نع بشوح نب رهش نع ةداتق
 هتلوانف عارذلا هبجعی ناك دقو .ًاردق رَ ينلل تخبط »

 اي تلقف عارذلا ينلوان لاق مث هتلوانف عارذلا ينلوان لاق مث عارذلا

 تكس ول هديب يسفن يذلاو : لاقف ؟عارذ نم ةاشلل کو هللا لوسر

 .« توعد ام ۲* عارذلا ينتلوانل

 نب حيلف نع دابع نب ىبحي انثدح .ينارفعزلا دم نب نسحلا انثدح - ۲

 نع دابع نب يجي نب باهولا دبع هل لاقي دابع ينب نم لجر ينثدح :لاق ناهلس

 :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ريبزلا نب هللا دبع

 ال ناك هنكلو منَ هللا لوسر ىلإ محللا بحأ عارذلا تناك ام ١

 , ۲٩ اش اهلجعأ األ اهيلإ لجعي ناك و « اغ الإ محللا دجي

 تعمس لاق . رعسم انثدح . دمحا وبا انثدح .ناليغ نب دوم انثدح ۳

 ی هللا لوسر تعمس :لوقي ۷ رفعج نب هللا دبع تعمس لاق مهف نم ًاخيش

 :لاق

 .ىري ناك دوعسم نبا يأ )١(
 ۰۳۷۸۱ مقر ثيدح ةمعطالا يف دواد وبا هجرخأو (۲)

 (ةديبع وبأ) ءاتلاب ًاضيأ ءاج دقو لس ينلل ىلوم وهو .ءات نودب ريغصتلاب (۳)
 .ماعطلا ریثکت يف لس هتازجعم نم اذه (۶)

 .ةرلا دعب ةرملاءنيغلا رسکب : بغلاو ۱۸۳۹ مقرب ةمعطالا يف يذمرتلا هجرخاو (۵)

 . يمشاملا رفعج وبا بلاط يلا نبا (1)

۸۳ 



 . رهظلا محل محللا بيطأ نا »

 نب هللا دبع نع بابحا نب ديز انثدح .میکو نب نایفس انثدح - ۱۷

 : اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةكيلُم يأ نبا نع لّمؤملا

 . "7 لخلا مادإلا معن :لاق بب ينلا نأ »

 تباث نع شايع نب ركب وبأ انثدح ءالعلا نب دم بيرك وبا انثدح ۵

 :تلاق ءيناه مأ نع يبعشلا نع يلاغثلا ةزمح يأ

 زبخ الإ ال تلقف ؟ ءيش كدنعأ :لاقف هل ينلا لع لخد ١

 . "7 2 لخ هيف مدأ نم تيب رفقأ ام يتاه لاقف .لخو سباي

 نع ةبعش انثدح .رفعج نب دمح انثدح .ىنثملا نب دمع انئدح - 7

 :لاق مَع ينلا نع يرعشألا یسوم يبأ نع ينادمهلا ةرم نع ةرم نب ورمع

 ١ رئاس ىلع ديرثلا لضفك ءاسنلا ىلع ةشئاع لضف الطعام  9 .

 نب هللا دبع انئدح . رفعج نب ليعامسا انثدح . رجح نب ىلع انئدح - ۱۷۷

 لاق : لوقی كلام نب سنأ عمس هنأ ةلاوط وبآ يراصنألا رمعم نب نهرلا دبع

 : يلع هللا لوسر

 .۲۳۰۸ ح ۲۸ ب ؟9 ك محللا بياطأ باب ةمعطالا يف هجام نبا هجرخأ (۱)

 مقرب لخلا ةليضف باب ةبرشالا يف مسمو ١814١ مقرب ةمعطالا يف يذمرتلا هجرخأو (۲)
۵۱ 

 ام يأ :رفقأ امو .هب درفت امم وهو ۱۸4۲ مقرب ةمعطالا يف يذمرتلا هجرخأو (۳)
 . الخ

 لضف يفو ءايبنالا ثيداحأ يف يراخبلاو.۱۸۳۵ مقرب ةمعطالا يف يذمرتلا هجرخأ (1)
 . ءاسنلا ةرشع يف يئاسنلاو ۳۶۱ مقرب لئاضفلا يف ماسمو .ةمعطالاو ةشئاع

 .محللا عم نوکی نا بلاغلاو قرلاب مودألا زبخلا وه ديرثلاو

۸ 



 )  ماعطلا رئاس ىلع ديرثلا لضفك ءاسنلا ىلع ةشئاع لضف »

 يلأ نب ليهس نع دمع نب زيزعلا دبع انثدح . ديعس نب ةبيتق انثدح - ۸
 : هنع هللا يضر ةريره يأ نع هيبأ نع حلاص

 هآر مث ۲ طقأ روت لكأ نم أضوت یک هللا لوسر ىأر هنأ»

 ” , أضوتي ملو ىلص  قاش فتك نم لكأ

 نع دواد نب لئاو نع ةنييع نب نايفس انثدح .رمع يبأ نبا انثدح - ۹
 هيبأ

(۱) 

(r) 

(۳) 

 : لاق كلام نب سنأ نع يرهزلا نع لئاو نب ركب وهو

 3 ىلإ لا ا 2 9 ۴

 يفو ةشئاع لضف يف يراخبلاو ۳۸۸۱ مقرب ةشئاع لضف يف يذمرتلا هج رخآ

 .ةمعطالا يف ةجام نباو 5553 مقرب لئاضفلا يف ماسمو . ةمعطألا

 رسكو ةزمهلا حتفب :طقألاو :طقالا نم ةعطقلا واولا نوكسو ءاثلا حتفب : روثلا

 .سباي ففجخ نبل فاقلا

 يأ نع ۲۳ مقرب ةراهطلا يف ةجام نباو ۷۹ مقرب ةراهطلا يف يذمرتلا هج رخأو

 .(ىلصو هيدي لسغو ضمضمف ةاش فتك يب لکا) هظفلو ةريره

 نم نيرمألا رخآ ناك ) رباج نع ۱٩۲ مقرب ةراهطلا يف دواد وبا هجرخأو
 نتا هجرخأو. اضيأ يئاسنلا هجرخأو ( رانلا تريغ امم ءوضولا كرت لَم هللا لوس ر

 مو الو ًازبخ رمعو ركب وباو هل ينلا لكأ) هظفلو هوحنب ۸٩ مقرب ةجام

 ءهضولا ىلع مهضعب هلحو ,لوألا ثيدحلل اخسان ثيدحلا اذه نوكيف ( اوؤضوتي

 لرألا نا ليقو .يعرشلا ىنعملاب يناثلا ءوضولاو نيفكلا لسغ وهو يوغللا

 / ماعأ هللاو / بوجولل ال بابحتسالل
 مقرب ةجام نباو ۳۷٤٤ مقرب دواد وباو ۱۰۹۵ مقرب حاكنلا يف يذمرتلا هجرخأ

 رمتلا اهيلع هتميلو ماعط لعج يا .ولقملا ريعشلا وأ حمقلا قيوسلاو ۹
 طقالاو رمتلا نم ذختملا ماعطلا وهو« سيج اهيلع ملوأ» نيحيحصلا يفو .قيوسلاو

 .عمجلا وهو مولا نم «ةصاخ طقالا ضوع لعجي دقو .نمسلاو

Ao 



 انثدح .ناهلس نب ليضفلا انثدح .يرصبلا دمع نب نيسحلا انثدح

 :لاق ي هللا لوسر ىلوم عفار يلأ نب يلع نب هللا ديبع ىلوم دئاف

 يلع نب نسحلا نأ "7 ىملس هتدج نع يلع نب هللا ديبع ينثدح +
 ناك امم مات ضلع دال ا اما دخ تار اغ ناز

 , مويلا هيهتشت ال ينب اي تلاقف «هلکا نسحيو ر هللا لوسر بجعي

 هتلعج مث ,هتخبطف ريعش نم تذخاف تماقف لاق . انل هيعنصا لب لاق

 هتبرقف (0 لباوتلاو لفلفلا تقدو تیز نم ًائيش هيلع تّبصو رذق يف
 .«هلكأ نسحيو ےل هللا لوسر بجعي ناك ام اذه تلاقف «مهيلإ

 دوسالا نع نايفس انثدح . دما وبا انثدح .ناليغ نب دوم انئدح - ۱

 :لاق هللا دبع نب رباج نع يزتعلا حيبن نع سيق نبا
 انأ اوملع مهنأك :لاقف ةاش هل انجذف ءانلزنم يف وع يبلا اناتأ »

 .« ۲" ةصق ثيدحلا يفو «محللا بح

 يخأ نوراه لسن نم يهو يدوهيلا بطخأ نب يح تنب يه هذه ةيفصو
 .«ين كجوزو يبن كمعو ين كدج د هلي يبنلا اه لاق «ىسوم

 اهافطصاف ةيرجه عبس ةنس ربيخ موي لتق عيبرلا نب ةنانك تحت ًاسورع بناكو

 .عیقبلاب تنفدو ه ۵۸ ةنس تيفوت .هسفنل يب يبنلا

 .هتخابطو يث ينلا ةمداخ و عفار يبأ ةجوزو هم ينلا نب مهاربا ةنضاح يه )١(

 .خلا نومكو ةربزك نم ماعطلل فاضي ام :لياوتلا (۲)

 له تلقف يتأرما ىلا تقلطنا يأ تأفکنا) لاق قدنخلا ةوزغ يف ًارباج نأ يهو )۳)

 نسم عاص هيف ًابارج تجرخأف ًاديدش ًاعوج م هللا لوسرب تيأر ينإف ءيش كدنع

 ,ريعشلا ىتجوز يأ تنحطو انأ ایهتحبذف ةنيمس ةاش يأ . نجاد ةميهب انلو . ريعش

 تن لاعت هل تلقو ًارس ربا هترخأو وكل هتتم م ةمربلا يق. محللا المج قح

 اومله يأ .مكب الیحف ًاروس عنص ًارباج نإ .قدنخلا لهأ ای حاصف .كعم رفنو
 = .ءاج الف «ءيجأ ىتح مکنیجع نزبخت الو مکتمرب نلزنتال :لاقو ,نيعرسم

 مك



 نب دمه نب هللا دبع انثدح .نايفس انثدح .رمغ يلأ نبا انثدح - ۷۲

 :لاق رباج نع ردكنملا نب دم انثدحو نايفس لاق .ًارباج عمس هنا ليقع

 راصنألا نم ةأرما ىلع لخدف هعم انأو ثب هللا لوسر جرح و

 «هنم لكأف . بطر نم ۲۷ عانقب هتتأو ءاهنم لكأف ةاش هل تحذف

 ةاشلا ةلالع نم (9 ةلالعب هتتأف فرصنا مث ىلصو رهظلل أضوت مث

 .۲۵ « ًاضوتی ملو رصعلا ىلص مث لكأف

 حيلف انثدح . دم نب سنوي انثدح .يرودلا دمع نب سابعل انثدح ١1م

 رذنملا مأ نع .بوقعی يلأ نب بوقعي نع .نمحرلا دبع نب ناثع نع ناهلس نبا
 :تلاق

 تلاق تقلعم  لاّود انلو ىلع هعمو ب هللا لوسر ىلع لخد»

 تلم هللا لوسر لاقف «لكأي هعم ىلعو لكأي ب هللا لوسر لعجف
 هلو ينلاو ىلع سلجف تلاق «(7 هقان كنإف :ىلع اي هم ىلعل

 ؛لاق مث كرابو قصبف انتمرب ىلا دمع مث كرابو .هيف قصبف .نیجعلا هل تجرخأ
 مسقأ مث .فلا موقلاو اهولزنتالو مكتمرب نم يفرغاو كعم زبختل ةزباخ يعدا
 عمسيو «يلغتل يأ .طغتل انتمرب ناو اوفرصناو هوكرت ىتح اولكأ دقل «هلاب

 يا ًاروس ىنعمو .ماسمو يراخبلا هجرخأ .زبخيل اننيجع ناو يه اک اهطيطغ

 . ًاماعط

 .هيلع لكؤي يذلا قبطلا :فاقلا رسكب :عانقلا (۱)

 .رسبلا جيضن وهو فورعم رمتلا نم بطرلاو «سبايلا دض :حتفلاب :بطرلا (۲)

 :نيعلا حتفب : للعلا نم « ءيش دعب ًائيش هب للعتی ام وأ ,قيقبلا :نيعلا مضب :ةلالعلا (۳)
 .برشلا دعب برشلا وهو

 .۸۰ مقرب ةراهطلا يف يذمرتلا .ننسلا باحصأ هجرخأ (4)

 .لكؤي بطرأ اذاف قلعي مث .أرسب عطقي ةلخنلا نم قذعلا يهو ةيلاد عج (۵)
 .ففکا ىنعمب لعف مسا (ُهَم) (1)

 .هقانلاو ضيرملل ةيمحلا ثيدحلا نم دافتسيو .ضرمب دهع بيرق يأ (۷)

AV 



 نم :ىلعل ل ىبنلا لاقف « ًاريعشو ًاقلس مه تلعجف تلاق «لكأي
 . « كل قفوآ اذه ناف تبصأف اذه

 نع نايفس نع يرسلا نب رشب انثدح .ناليغ نب دوم انثدح - ۶
 اهنع هللا يضر نينمؤملا ما ةشئاع نع .ةحلط تنب ةشئاع نع ىبحي نب ةحلط

 :تلاق

 ال لوقأف ()ءادغ كدنعأ :لوقيف ىنيتأي يم يلا ناك »

 تيدهأ هنإ هللا لوسر اي تلقف ًاموی يناتأف :تلاق .مئاص ينإ لوقيف

 : ًائاص تحبصأ ينإ ام لاق ") سّیَح تلق ؟ يه امو لاق ءةيده انل

 .۲* « لکا تلاق

 .ثایغ نب صفح نب رمع انثدح . نحرلا دبع نب هللا دبع انئدح - ۵

 نع روعألا ةيمأ ينأ نب ديزي نع .يملسألا ىبحي يأ نب دم نع ينأ انثدح
 :لاق (0 مالس نب هللا دبع نب فسوي

 اهيلع عضوف ءريعشلا زبخ نم ةرسك ذخأ هرب ينلا تيأر »
 . «لکأو هذه مادإ هذه لاقو .ةرمت

 .يذمرتلاو هجام نباو يئاسنلاو ۳۸۵۵ ح ١ ب ۲۲ ك بطلا يف دواد وبا هجرخأ )١(
 .راهنلا لوأ ماعط ءادغلا (۲)
 .قيقدلا وأ طقألاو نمسلا عم رمتلا وه ءاحلا حتفب :سيحلا (۳)

 .لفنلا مايص نم للحتلا زاوج ىلع ليلد اذه (۶)
 نع هاور فسوي نوكي ىلوالا ةياورلا ىلعف (مالس نب هللا دبع نع ) ةدايز ةخسن يف )۵)

 هوباو فسویو ؛هیبا نع هاور دق فسوی نوکی ةدايزلا ةياور یلعو يب لوسرلا
 ۱ ۱ : ناب باخت

 يذمرتلاو ۳۲۵۹ مقرب روذنلاو ناميالا يف دواد وبأ هجرخا (1)

۸۸ 



 دابع نع .ناهلس نب ديعس انثدح . نمحرلا دبع نب هللا دبع انثدح 7

 : هب هللا لوسر نأ سنأ نع ءديمُح نع ماوعلا نبا
 (۱) « ماعطلا نم یقب ام ینعی هللا دبع لاق . لفثلا هبجعب ناك د

 هلع هللا لوسر ءوضو ةفص يف ءاج ام باب - ۷

 ثيداحأ (۳) هیفو  ماعطلا دنع

 وا و انثدح ۷

 هلأ و ول برقف الخلا نم جرت لا لوس نا

 ٩ ,ةالصلا ىلإ تمق اذا ءوضولاب ترمآ امنإ :لاق () ءوضّوب كيتأ

 نع ةنييع نب نایفس انثدح .يموزخلا نمحر لا دبع نب ديعس انثدح - ۸

 :لاق سابع نبا نع .ثريوحلا نب ديعس نع رانید نب ورمع

 الأ :هل ليقف «ماعطب يتأف طئاغلا نم متلي هللا لوسر جرخ ١

 . () « ؟ ًاضوتأف ىلصأأ لاقف ًاضوتت

 نب سيق انثدح . ری نب هللا دبع انثدح .یسوم نب ىبحي انثدح 8

 نع عيبرلا نب سيق نع يناجارجلا مرکلا دبع انثدح .ةبيتق انثدحو (ح ) . عیبرلا

 .[ ريغصلا عماجلا] عاخاو دمحا هجرخأو (۱)
 .مفلاو نيديلا لسغ وهو يوغللا ءوضولا ءانه ءوضرلاب دارلا (۲)
 .لعفلا مضلابو هب ًاضوتي ام :واولا حتفب :ءوضولا (۳)
 ۱۸٤۸ مقرب ةمعطالا يف يذمرتلاو يئاسنلاو ۳۷۲۰ مقرب :ةمعطالا يف دواد وبا (۶)

 .هوحنب ملسمو
 .قباسلا ثيدحلا جيرخت رنا )0(
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 :لاق نالس نع ناذاز نع ماشه يأ

 كلذ تركذف «هدعب ءوضولا ماعطلا ةكَرب نا ةاروتلا يف تأرق »

 ةكرب لب هللا لوسر لاقف قاروتلا يف تأرق امب هتربخأو هب ينلل

 ۱ «هدعب ءوضولاو هلبق ءوضولا ماعطلا

 ام دعبو ماعطلا لبق مَع هللا لوسر لوق يف ءاج ام باب - 8

 ثيداحأ (۷) هيفو هنم غرفي

 نب دشار نع بيبح يلأ نب ديزي نع ةعي ندا انثدح .ةبيتق انثدح - ۰
 :لاق 7 يراصنالا بويأ يلا نع سوأ نب بيبح نع يعفايلا لدنج

 ناك ًاماعط ىرأ ماف ًاماعط برقف .ًاموي ل يبنلا دنع انك ١

 لوسر اي انلقف ,.هرخآ يف ةكرب لقأ الو ءانلكأ ام لوا هنم ةك رب مظعا

 لكأ نم دعق مث ءانلكأ نيح هللا مسا انركذ انإ لاق ؟ اذه فيك هللا

 .«ناطيشلا هعم لكأف ىلاعت هللا مسي لو

 نع يئاوتسدلا ماشه توت, فراق وا انئدح . یموم نب یجب انثدح - ۱

 :تلاق ةشئاع نع موثلک مأ نع ريمع نب دیبع نب هللا دبع نع ٍلِيَقُعلا ليدب

 هللا مسا رک ذی نأ يسنف عدحأ لكأ اذإ : هب هللا لوسر لاق »

 )١( مقرب ةسعطالا يف يذمرتلا هجرخأو  ۱۸٤۷مقرب ةسعطالا يف دواد وباو ۰۳۷۱

 ) )۲مامأ هلم هللا لوسر ةقان تک رب يذلا وهو ليلج يناحص .ديز نب دلاخ همسا

 دیش دقو فورعم هربقو ف ۵۱ ةنس ةينيطنطسقلاب تام .قرجما لوا يف هتين

 م ۱۹۵ ةنس هتدهاش دقو همساب فرعي يح هلوح حبصاو امك هبناجب ریبک دجسم

 .ةنيدملا هذه ةرایز ءانثا



 .۲)«هرخآو هلَّوأ هللا مسب لقيلف هماعط ىلع ىلاعت

 نع ىلعألا دبع انثدح .يرصبلا يمشاما حاّبصلا نب هللا دبع انثدح - ۲

 :هنا ۲" ةملس يلا نب رمع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع رمعم
 مسف يب اي ْنْذَأ :لاقف ماعط هدنعو ړي هللا لوسر ىلع لخد ١

 . ۲۳۲ كيلي ام لک و «كنيميب لک و ىلاعت هللا

 نایفس انئدح . يريبزلا دمحا وبا انئدح .نالیغ نب دوم انئدح +1١9

 دیعس ی نع ةديبع نب حاير هيبأ نع حاير نب ليعامما نع مشاه يأ نع يروثلا

 :لاق يردخلا

 يذلا هلل دمحلا :لاق هماعط نم غرف اذإ ر هللا لوسر ناك ٠

 .۲ « یملسم انلعجو اناقسو انمعطا

 نع ديزي نب روث انثدح . دیعس نب یجب انئدح . راشب نب دم انثدح - ۶
 :لاق ةمامأ يآ نع نادعم نب دلاخ

 :لوقي هيدي نيب نم ةدئاملا تعفر اذإ e هللا لوسر ناک »

 مقرب ةمعطالا يف يذمرتلاو يئاسنلاو ۳۷۰۷ مقرب ةمعطالا يف دواد وبا هجرخآ (۱)
 ةتس يف ًاماعط لكأي مثلي ىنلا ناك ١ تلاق ةشئاع نع دانسالا اذببو .دازو ۹
 ىمس ول هنا امأ قلم هللا لوسر لاقف .نيتمقلب هلكأف يلارعأ ءاجف .هباحصأ نم

 .۰ عافكل

 تامو اهيلا هوبا رجاه نيح ةشبحلاب دلو ,ةملس مأ نم تلم يبنلا بيبر ناك (؟)

 .دسالا دبع نب هللا دبع هيبا مسار ه ۸۳ ةنس ةنيدملاب
 ةمعطالا يف ماسمو ةمعطالا يف يراخبلاو ۱۸۵۸ مقرب ةمعطالا يف يذمرتلا هجرخا (۳)

 .ةمعطالا يف هجام نباو ۳۷۷۷ مقرب ةمعطالا يف دواد وباو ۲۰۲۲ مقرب ةبرشالاو

 .يئاسنلاو ۳۸۵۰ مقرب دواد وبا هجرخأ )٤(
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 “= 8 سا

 ىنغتسم الو ") عدوم ريغ .هيف اک رابم ًابيط ارثک ادج هلل دما

 ال اينو ( هنع

 .يئاوتسدلا ماشه نع عيكو انثدح (نابأ نب دم ) ركب وبأ انثدح - ۵

 نع موثلک ما نع ريمع نب دیبع نب هللا دبع نع .يليقعلا ةرسيم نب لیدب نع
 :تلاق ةشئاع

 يلارعأ ءاجف هباحصأ نم ةتس يف ماعطلا لكأي ب يبنلا ناك »
 .() مافكل یّمَس ول : ب هللا لوسر لاقف نيتمقلب هلكأف

 نب ايركز نع ةماسا وبا انثدح : الاق .ناليغ نب دومتو دانه انثدح - 15

 :لاق كلام نب سنأ نع ةدرب يلأ نب ديعس نع ةدئاز يأ

 ةلكألا لكأي نأ دبعلا نع ىضريل هللا نإ : مي هللا لوسر لاق »

 . «  اهيلع هدمحيف ةبرشلا برشي وا .اهيلع هدمحيف

 لاغتشالا لب دمحلا كلذ كورتم ريغ يأ :ةحوتفملا لادلا ديدشتبو ملا مضب :عدوم (۱)

 ةياور يفو «نيع ةفرط انع عطقنت ال هناحبس همعن نا اك عاطقنا ريغ نم مئاد هب

 وه لب دحا ىلا جاتح ريغ :هانعمو يیاطخلا لاق عدوم الو يفكم ريغ ) يراخبل

 .كلذ ريغ لیقو (مهیفکیو هدابع معطي يذلا
 .دحأ هنع ينغتسي ال يأ (؟)

 مقرب ةمعطالا يف هجام نباو يئاسنلاو يراخبلاو 5849 مقرب دواد وبا ی
۳۳۸۶ 

 يف نابح نباو هجام نباو ۱۸۵۱ مقرب ةمعطالا يف يذمرتلاو دواد وبا هجرخأ )٤(

 ةيمستلا مدع ناو ماعطلا يف ةكرب اهیف ةيمستلا نا ىلع لدي ثيدحلا اذهو . هحیحص

 .ةكربلل قحم اهيف
 .ماسمو يئاسنلاو دمحاو ۱۸۱۷ مقرب ةمعطالا يف يذمرتلا هجرخأ (۵)

 ةدابع نب دعس ىلا ءاج مخو يبنلا نا سنأ نع ٤ مقرب دواد لأ دنعو

 - مكماعط لکأو نومئاصلا عدنع رطفأ » هلم يبنلا لاق مث لکأف تیزو زبخب ءاجف
۹۲ 



 ی هللا لوسر حدق يف ءاج ام باب - ۹

 (نائيدح هيفو )

 انثدح . دم نب ورمع انثدح . يدادغبلا دوسألا نب نيسحلا انثدح - ۷

 : لاق تباث نع زاهط نب یسیع

 دیدج اضم ًاظیلغ بشخ حدق كلام نب سنآ انيلإ جرخأ»
 . ۲۲۷ هم هللا لوسر حدق اذه « تباث ای لاقف

 نب داج انأبنأ مصاع نب رمع انأبنآ . نمحرلا دبع نب هللا دبع انئدح - ۸

 : لاق سنأ نع تباثو ٌديمح انأبنأ ةملس

۱) 

(۳۲ 

 ميا ابآ نا رباج نع ۳۸۵۳ مقرب دواد يأ دنعو « ةكئالملا مکیلع تلصو راربالا

 .ماخأ اوبيثأ ١ لاق اوغرف الف هباحصأو هب ينلا اعدف ًاماعط هم يبنلل عنص

 برشو هماعط لكأف هتيب لخد اذا لجرلا نا لاق ؟هتباثا امو هللا لوسراي اولاق

 .«هتباثإ كلذف هل اوعدف هبارش

 لاق برش وأ لكأ اذا هلك هللا لوسر ناك لاق يراصنالا بويأ يلأ نعو

 .« اجر هل لعجو هغوسو ىقسو معطأ يذلا هلل دمحلاو

 مع هللا لوسر لاق :لاق ةريره يلأ نع 5 مقرب دواد وباو ماسم جرخأو

 هعم هدعقیلف هناخدو هرح يلو دقو هب هءاج 7 ًاماعط همداخ مكدحأل عنصاذإ »

 .«نيتلكأ وأ ةلكأ هنم هدي يف عضيلف اهوفشم ماعطلا ناك ناف لكأيل

 اهيف عمجي ةضيرع ةديدح يهو .ةبض عمجج ديدح نم بابضب دودشم يا : بیضلا

 .قيرفتلا نم اهعنیو بشخلا
 دنع هرب ينلا حدق تيأر لاق لوحألا مصاع نع ةبرشألا باتك يف يراخبلا هجرخأ

 . راضن نم ضيرع ديج حدق وهو لاق ةضفب هلسلسف عدصت دق ناك و كلام نب سنأ

 مالس نب هللا دبع يل لاق:لاق ةدرب يلا نع يراخبلا دنعو .فورعم بشخ راضنلاو

 .هيف ب ينلا برش حدق يف كيقسأ الأ
۳ 



 ءاملا :هلك بارشلا  حدقلا اذهب مم هللا لوسر تيقس دقل»

 . ۳۲« نبللاو لسعلاو ۲۳ ذيبنلاو

 لِي هلا لوسر ةهكاف يف ءاج ام باب - ۰
 ثيداحأ (۷) هيفو

 هيبأ نع دعس نب مهاربا انثدح . يوازفلا ىسوم نب ليعامسإ انثدح - ۹

 :لاق رفعج نب هللا دبع نع

 ل بطرلاب ءاثقلا لكأي رخل ىنلا ناك (

 ماشه نب ةيواعم انثدح .يرصبلا يعازخلا هللا دبع نب ةدبع انثذح - ۲۰۰

 : اهنع هللا يضر ةشئاع نع هیبآ نع ةورع نب ماشه نع نایفس نع

 . )  بطرلاب خيطبلا لكأي ناک هع .يبلا نأ 0

 .ديدحب ببضملا قباسلا حدقلا وه حدقلا اذه )١(

 برشيو لیلا لوأ رمتلا هل عضوي ناكو ءوحليل تارمت هيف لعجي ءام وه :ذيبنلا (؟)
 . حبصأ اذا هنم

 اعد لاق دعس نب لهس نع ۲۰۰5 مقربو ۲۰۰۸ مقرب ةبرشألا يف مسم هجرخأو (۳)
 يهو .مهمداخ ذئموي هتأرما تناكف هسرُع يف هَ هللا لوسر يدعاسلا تینا وا
 ليللا نم تارمت هل تعقنأ متلي هللا لوسر تقس ام نوردت لهس لاق .سورعلا

 .هايإ هتقس لكأ الف روت يف

 وباو هيف ماسمو ةمعطالا يف يراخبلاو ١810 مقرب ةمعطالا يف يذمرتلا هجرخأ )٤(
 .ةجام نباو ۳۸۳۵ مقرب هيف دواد

 .هنم ريکا هنکلو رايخلا هبشي ءاثقلاو

 5/7 مقرب ةمعطالا يف دواد وباو ۱۸٤٤ مقرب ةمعطالا يف يذمرتلا هجرخأو (۵)

 . ًارصتخم يئاسنلاو
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 : لاق يأ انثدح . ريرج نب بهو انتدح .بوقعي نب مهاربا انثدح - ۱

 نب سنا نع( هل اقیدص ناک و : بهو لاق ديمح ىنثدح لاق وا اد توت

 :لاق كلام

 . 7« بطرلاو () زيرخلا نيب عمجي هب هللا لوسر تيأر »

 دبع انثدح .يلمرلا زيزعلا دبع نب دمن سدح .ىبحي نب دمت انثدح ۲
 نع ةورع نع نامور نب ديزي نع قاحسإ نب دم نع تلصلا نب ديزي نب هللا

 : اهنع هللا ىضر ةشئاع

 . ۲ « بطرلاب خيطبلا لكأ هرب يبنلا نأ »

 نب قاحسا انثدحو (ح) سنأ نب كلام نع ديعس نب ةبيتق انثدح - ۳

 :لاق ةريره يلا نع حلاص يلا نب ليهس نع كلام انثدح . نعم انثدح یسوم

 اذإف « مَع هللا لوسر هب اوؤاج رمثلا لوأ اوأر اذإ سانلا ناك »

 يف انل كرابو انرامث يف انل كراب مهللا :لاق م هللا لوسر هذخأ

 كدبع ميهاربا نا مهللا ءانّدَم يفو انعاص يف انل كرابو ( انتنیدم

 كوعدا او () ةکل كاعد هناو كيبنو كدبع يلإو كيبنو كليلخو

 .ريرجل ًاقيدص ديمح ناك يا ()

 .ةيسرافلا نع برعم وهو :خیطبلا . ءاخلا رسكب وه :زيرخلا )۲)

 .[ ريغصلا عماجلا] يئاسنلاو دمحا هجرخا (۳)
 دازو ۳۸۳۹ مقرب ةمعطالا يف دواد وباو ۱۸٤٤ مقرب ةمعطالا يف يذمرتلا هجرخا ( ) ٤

 . ارصتخم ىئاسنلا هجرخأو « اذه رحب اذه درو ءاذه درب اذه رخ رسكن لوقیف »

 .. / معا هللاو / اهناكس ريثكل ةيافك اهرامث ليلق يف ناك اهل هلم يبنلا ءاعد ةك رب )۵

 دنع عرز يذ ريغ داوب يتيرذ نم تنكسأ ينإ انبر ۳۷ مهاربا ةروس يف للاعت لاق (1)
 نم مهقزراو مهيلإ يوهت سانلا نم ةدئفأ لعجاف ةالصلا اومیقیل انبر .مرحلا كتيب
 . ؟نورکشی مهلعل تارمثلا
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 () ديلو رغصأ وعدي مث :لاق هعم هلثمو ةكمل هب كاعد ام لثمب ةنيدملل
 .۲) « رمثلا كلذ هيطعيف هاري

 نب دمه نع راتخملا نب مههاربا انثدح .يزارلا ديمح نب دم انثدح - 56

 نب ذّوعم تنب () برا نع رساي نب راع نب دم نب ديبع يلا نع قاحسا
 :تلاق ءارفع

 ءاثق نم 2" رجأ هيلعو بطر نم عانقب ( ءارفع نب ذاعم ينثعب »
 تمدُق دق (0 ةيلح هدنعو هب هتيتأف ءاثقلا بحي هع ناكو 00

 .ريغصلا : دیلولا (۱)
 ةجام نباو ۱۳۷۳ مقرب جحا يف ماسمو ۱:۵۱ مقرب تاوعدلا يف يذمرتلا هجرخآ (۲)

 نيب ةبسانم نوکتل وأ هب مهحرف ةدشل كلذب جحا راثیاو ۳۹۲۹ مقرب ةمعطالا يف
 ./ معأ هللاو / داجیالاو قلخلاب دهعلا برقأ مهنم راغصلاو بطرلا يف ةروكابلا

 ,ةيراصنألا ةيباحصلا .ةروسکلا ءایلا دیدشتبو . ءابلا حتفو ةمومضلا ءارلا دیدشتب (۳)
 ةرجشلا تحت هل يبنلا عیاب نم عیبرلاو ءواولا رسک و نيعلا حتفو ملا مضب دوعمو
 لهج ابآ اولتق نیذلا دحأ وه دوعم اهوبآو ءةنيدملا لهأ اهنع یور ناوضرلا ةعيب
 نك ) تلاق اهنع .بطلاو داهجلا يف يراخبلا يفو «ردب موي هللا ودع ماشه نبا
 . ( ةنيدملا ىلا ىحرجلاو لتقلا درنو مهمدخنو موقلا يقسن هب هللا لوسر عم اوزعن

 .۳۶۶/۲ يوونلل تاغللاو ءامسالا بیذهت نم

 دي ىلع هلتق رمأ متو ردبب لهج يبأ لتق يف ذوعم هوخأو وه كرتشاو .اهمع وهو )٤(

 ًايلاع يقرم تيقر دقل) هل لاق ىتح ملكتي حورطم حورج وهو دوعسم نبا
 .(منغلا يعيوراي

 لعو يأ ءميجلا نوكسو ةزمهلا حتفب (رجأ) هلوقو .هيف لكؤي يذلا قبطلا :عانقلا (۵)
 .هريغ وأ ناك ًاناويح ءيش لك نم ريغصلا وهو ,ورج عمج وهو . رجأ عانقلا كلذ

 راغص وهو .نیتحتفب بغزلا نم بغزأ عج نيغلا نوكسو يازلا مضب :بغزلا (7)
 لوأ شيرلا فارطأ هبشي ام ةريغصلا ءاثقلا ىلع نوكي ام هبش هعولط لوأ شيرلا
 . هعولط

 .هريغ وأ دقن نم هب نيزتي ال مسا نوكسف رسكلاب ةيلحلا ()
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 .) ,00 هيناطعأف اهنم هدي ًالمف 2 نيرحبلا نم هيلع

 ليقع نب دم نب هللا دبع نع كيرش انثدح . رجح نب يلع انثدح - ۲۳۰۵

 : تلاق ءارفع نب ذوعم تنب عیبرلا نع

 هفک ءلم يناطعأف بغز رجأو بطر نم عانقب يم يبنلا تيتأ »
 ٩. ,ًبمذ تلاق وأ تلخ

 ر هللا لوسر بارش ةفص يف ءاج ام باب - ۱
 ( ناثیدح هيفو )

 ةورع نع يرهزلا نع رمعم نع نایفس انثدح . رمُع يلأ نبا انثدح - 7
 :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 . «  درابلا وللا ل هللا لوسر ىلإ بارشلا ًبحأ ناك »

 نب يلع انثدح .مهاربا نب ليعامما انثدح .عينم نب دما انثدح - ۷

 :لاق ابهنع هللا يضر سابع نبا نع (ةلمرح يلا نبا وه ) رمع نع .ديز

 ةنومیم ىلع ديلولا نب دلاخو انأ يّ هللا لوسر عم تلخد »

 نع دلاخو هنيمي ىلع انأو م هللا لوسر برشف نبل نم ءانإب انتءاجف
 ام تلقف ًادلاخ اهب ترثآ تئش ناف .كل ةبرشلا يل لاقف هلاش

 .نیرحبلا جارخ نم يأ (۱)
 .ةأرملل ةيلحلا ةبسانم هیفو ليم هئاخس نم اذهو (۲)

 .ءاثقلاب قلعتلا مسقلا .[ ريغصلا عماجلا] يناربطلا هجرخآ (۳)
 .قباسلا ثيدحلا جیرخت رظنا )٤(

 .هب درفت ام وهو ۱۸۹۷ مقرب ةبرشالا يف يذمرتلا هجرخأو (۵)

۹۷ 



 همعطأ نم : رم هللا لوسر لاق مث ,ًادحأ () كرؤس ىلع رثوأل تنك

 هللا هاقس نمو .هنم اريخ انمعطأو هيف انل كراب مهللا لقّيلف اماعط هللا

 لوسر لاق :لاق مث .هنم اندزو هيف انل كراب مهللا لقيلف ًانبل لجو زع

 . «  نبللا ريغ بارشلاو ماعطلا ناكم ءيزجي ءيش سيل : لب هللا

 نع رمعم نع ثيدحلا اذه ةنبيع نب نايفس ىور اذكه یسیع وبأ لاق

 دبعو كرابملا نب هللا دبع هاورو .اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا

 هيف اوركذي ملو السرم مب يبنلا نع يرهزلا نع رمعم نع دحاو ريغو قازرلا
 يبنلا نع يرهزلا نع دحاو ريغو سنوي ىور اذكهو .ةشئاع نع ةورع نع
 . السرم هلل

 ةنوميمو : ىسيع وبأ لاق سانلا نيب نم ةنيبع نبا يادا اغا یسیع ویآ لاق

 ديزي ةلاخو سابع نبا ةلاخو ديلولا نبا ةلاخ يه هع يبنلا جوز ثراحلا تنب

 . مهنع هللا يضر مصألا نب

 ىورف ناعدج نب ديز نب ىلع نع ثيدحلا اذه ةياور يف سانلا فلتخاو

 ديز نب يلع نع ةبعش یورو ةلمرح يأ نب رمع نع ديز نب يلع نع مهضعب

 .ةلمرح يبأ نب رمع حيحصلاو ةلمرح نب ورمع نع لاقف

 . هلم ينلا برش دعب ءانالا يف يقب ام هب دارلا :رؤسلا (۱)

 .ًارصتخم ۳:۲۹ مقرب ةبرشألا يف ةجام نبا هجرخأو (۲)
 هراسي نعو برشف ءاب بيش دق نبل حدقب هلي ينلا يأ ١ سنأ نع بابلا ينو

 هجرخأ «نميألاف نميألا لاقو هلضف يلارعالا ىطعأف .ينارعأ هنيمب نعو ركب وبا

 . ۱۸۹٤ مقرب يذمرتلاو .۳۷۲۵ مقرب ةبرشالا يف دواد وبا .يئاسنلا الا ةتسلا

 .نيخيشلا دنع دعس نب لهس نعو .۲۰۲۹ مقرب ماسمو



 يع هللا لوسر برش ةفص يف ءاج ام باب ۲
 ثيداحأ ( ٠١ ) هيفو

 هريغو لوحألا مصاع انثثدح . مشه انئدح . عینم نب دجحا انندح ۸

 نإ وسب 0 ۳1 لباس .

 نع مّلعلا نيسح نع رفعج نب دم انثدح . دیعس نب ةبيتق انئدح - ۹

 :لاق ") هدج نع هيبأ نع بیعش نب ورمع
 . 9, ادعاقو ًائاق برشي هل هللا لوسر تیأر»

 لوحألا مصاع نع .كرابلا نبا انثدح لاق . رجح نب ىلع انئدح - ۳۱۰

 : لاق اهنع هللا يضر سابع نبا نع . يبعشلا نع

 .) « مئاق وهو برشف مزمز نم هم يبنلا تيقس »

 :الاق يفوكلا فيرط نب دحو (ءالعلا نب دمح) بيرك وبأ انثدح - ۱

 ةَرْبَس نب ۴" لاّزنلا نع ةرسيم نب كلملا دبع نع شمعألا نع ليضفلا نبا انثدح
 :لاق

 مقرب ماسمو ةبرشالاو جحلا يف يراخبلاو ۱۸۸۳ مقرب ةبرشالا يف يذمرتلا هجرخأ )١(
 .ةبرشالا يف ةجام نباو جحلا يف يئاسنلاو ۷

 هيبأ دج وأ هدجب دارأو «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نب دمج نب بيعش نب ورمع (۲)
 .دواد يلأ ةياور يناثلا لوقلا ديؤيو.فورعملا ليلجلا يلاحصلا « هللا دبع وهو

 ئاق برشلا زاوج ىلع لدي ثيدحلاو ۱۸۸١. مقرب ةبرشالا يف يذمرتلا هجرخأ (۳)
 . / معا هللاو / .ادعاقو

 .قباسلا ثيدحلا جيرخت رظنا (٤)

 هل جرخ «ةبحص هل يفوكلا يلالملا : يازلا ديدشتو ةحوتفملا نونلا ديدشتب :لازنلا (۵)
 .ماسم ريغ ةعامجلا



 ذخأف < () ةبحرلا يف وهو ءام نم زوكب هنع هللا يضر يلع ىتأ»

 هيعارذو ههجو حسمو قشنت قشنتساو ضمضمو هيدي لسغف امك هنم

 ۳ ثِدْحُي مل نم ءوضو اذه : تو راو يور ار

 . "7 « لعف مثلي ع هللا لوسر تيأر اذكه

 نب ثراولا دبع انثدح : الاق دامح نب فسويو ديعس نب ةبيتق انثدح - 1۲۳

 وه لوقيو .برش ادا ثالث ءانالا يف سفنتي ناك قلم لص يتلا نأ

¢ ۶ 

 ( «يوراو

 مع

 د ل ب ۳۱۳

O ۱ 

 نع رباج نب دیزی نب كيري نع نایفس انئدح . رمع ئأ نیا انئدح - ۶

 عستلا ناکلا يهو نكست دقو . ءاحلاو ءازلا حتفب هب دجسملا ةبحر وأ ةفوكلا يف ناكم )١(

 .فيظنتلا هب دارلاو يوغللا ءوضولا وه ءوضولا اذه (۲)
 .دمحاو يراخبلاو ۳۷۱۸ مقرب ةبرشالا يف دواد وبا هجرخأو (۳)

 ماسم حرش فو .«مئاق وهو برش » هلوق دورول انه ثيدحلا اذه ركذو
 برشلا نع يهنلا نم درو امو زاوجلل ًائاق هل هبرش نأ ۱۹۵/۱۳ يوونلل
 .ثيداحألا نيب اعمج هيزنتلا ىلع لومحمف .أئاق

 مقرب دواد وباو ۲۰۲۸ مقرب ماسمو ۱۸۸۵ مقرب ةبرشالا يف يذمرتلا هجرخأ )٤(

 .غوسأ يأ :أرمأ ىنعمو .يئاسنلاو ۷

 سابع نبا EN ممر جامو راو ی هجرخآ (۵)
 ريعبلا برشک ادحاو اوبرشتال لاق » رل و رم يبنلا نع ۱۸۸۲ مقرب يذمرتلا هنع
 .( متعفر منا اذإ اودمحاو متبرش منآ اذا اومسو ثالثو ىنثم اویرشا نكلو

۱۰۰ 



 :تلاق (ةشبک هتدج نع ةرّْمَع يأ نب نمحرلا دبع

 تمقف ئاق ةقلعم ” ةبرق ىف نم برشف لب ىنلا لع لخد و

 ٩ « هتعطقف ۲۳ اهيف ىلإ

 ةرزع انئدح .يدهم نب نمحرلا دبع انثدح . راشب نب دم انثدح - ۵

 : لاق هللا دبع نب ةمات نع يراصنألا تباث نبا

 يبننلا نا نشا معزو ثالث ءانالا يف سفنتي كلام نب سلا ناک »

 . ) ًاثالث ءانالا يف سفنتي ناك یب

 نع جیرج نبا نع مصاع وبا انثدح .نمحرلا دبع نب هللا دبع انثدح - ١17

 : كلام نب سنأ نع كلام نب سنأ ةنبا نبا ديز نب ءاربلا نع مرکلا دبع

 مف نم برشف ةقلعم ةبرقو 7 ملس مأ ىلع لخد هم ينلا نأ »
 ^ «  اهتعطقف ةبرقلا سأر ىلإ ملس مأ تماقف مئاق وهو ةبرقلا

 « يورفلا دم نب قاحسا انثدح . يروباسينلا رصن نب دمحا انثدح - ۷

 : اهيبأ نع صاقو يبأ نب دعس تنب ةشئاع نع لئان تنب ةديبع انتثدح

 .ةحص اهل ناسح تخأ ةيراصنالا تباث تنب ةشبك )١(

 .ءاملا هيف عضوي غوبدم دلج .ةبرقلاو برق مف نم يأ (۲)

 .كربتلا لجال هتعطقف ةبرقلا مف ىلا تماق )۳)

 دازو ۱۶۲۳ مقرب ةبرشالا يف هجام ن 1 (1)

 . ( لَو لوسرلا مف عضوم ةكرب يغتبت)

 .قباسلا ثيدحلا جيرخت رظنا )0(

 .كلام نب سنأ مأ يهو )5(

 .هتعطقف ةخسن يف (۷)

 . ۱۸۹۲ ثيدح دعب یذمرتلا هيلا راثأو دحا هجرخآ (۸)

٠١ 



 . ١ « ًائاق برشي ناك هلم يبنلا نأ »

 . ليان تنب ةديبع مهضعب لاقو :یسیع وبأ لاق

 للي هللا لوسر رطعت يف ءاج ام باب - ۳
 ثيداحأ (1) هيفو

 « يريبزلا دمحا وبا انثدح :اولاق «دحاو ريغو عفار نب دم انئدح - ۳۱۸

 : لاق هيبأ نع كلام نب سنأ نب یسوم نع راتخلا نب هللا دبع نع نابیش انئدح

 . 9, اهنم بيطتي 29 ةَكَس رم هللا لوسرل ناك ٠

 ةرزع انثدح .يدهم نب نمحرلا دبع انثدح .راشب نب دم انئدح - ۹
 : لاق هللا دبع نب ةماث نع تباث نبا

 هلع ينلا نا سنا لاقو .بيطلا دري ال كلام نب سنأ ناك »

 . « بیطلا دري ال ناك

 راطوالا لين يف يناكوشلاو ۱۸۸۳ ثيدح دعب ةبرشالا يف يذمرتلا ديلا راشآ (۱)

۸ 

 رهظتو كرتيو كرعیو طلخي دوسا بيط يهو .فاکلا دیدشتو نیسلا مضب :ةکس (۲)

 وهو «بيطلا هيف عضوی ءاعو نوکت نأ لمتحيو نمزلا هيلع ىضم الك ةحئار

 . رهاظلا

 ةعامجلا روضحو مارحالا دنعو نیدیعلاو ةعمجلا موی يف ماسملل رطعتلا ذكأتيو

 . رک ذلاو ماعلاو .نآرقلا ةءارقو لفاحلاو

 ۲ ب ۲۷ ك بیطلا بابحتسا يف باب لجرتلا باتک يف دواد وبآ هجرخآ (۳)
 ۰.۶۱1۱۲ حا

 .۲۷۹۱ مقرب بدالا يف يذمرتلاو ,يئاسنلاو يراخبلاو دما هجرخأآ (4)

۱۰ 



 ماسم نب هللا دبع نع كيف يلأ نبا انثدح . ديعس نب ةبيتق انثدح - ۰

 :لاق رمع نبا نع هيبأ نع بدنج نبا
 (نهدلا)و دئاسولا : درت ال ثالث : هب هللا لوسر لاق »

 . ۲« نيللاو

 نع نایفس نع .يرفحا دواد نبا انئدح .نالیغ نب دوم انئدح - ۱

 : لاق ةريره يلأ نع . (يوافطلا وه ) لجر نع ةرضن يأ نع يريرجلا

 هنوليفخو هحير رهظ ام لاجرلا ٌبیط ړل هللا لوسر لاق»
 . «  هحير يفخو هنول رهظ ام ءاسنلا بيطو

 نع ةرضن يفأ نع يريرجلا نع ميهاربإ نب ليعامسا انأبنأ رجح نب ىلع انئدح

 . هانعمب هلثم مثلي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره ينأ نع يوافطلا

 عيرز نب ديزي انثدح : الاق « يلع نب ورمعو ةفيلخ نب دمه انثدح - ٣

 : لاق ()يدهنلا نامثع يلأ نع ناتح نع فاوصلا جاجح انثدح

 بيطلا نهدلاب دارلاو هب درفت ام وهو ۲۱ مقرب بدالا يف يذمرتلا هجرخا (۱)

 . درت نا يغبني الف ةنملا ةليلق ةيده ةئالثلا هذه فرضلا ماركا نا ینعلاو

 نم ١ هعفري 1۱۷۳ مقرب ةريره يلأ نع لجرتلا باتك يف دواد يأ دنعو

 ۱ .'هدري الف بيط هيلع ضرع

 .۲۷۸۸ مقرب بدالا يف يذمرتلا هجرخأ (؟)

 . ۲۷۸۹ مقرب بدالا يف يذمرتلا دنع هانعمب نيصح نب نارمع نع باملا ينو

 .كلذل عراشلا بدن لب ءاشت امب اهجوزل رطعتتو نيزتت نأ ةأرمللو

 يف ءاسأو ةيلهاجلا كردأ لم نب نحرلا دبع همساو نميلا نم ةددشلا نونلا حتفب (۳)

 نيثالثو ةئام نع نيعستو سخ ةنس تام تبث ةقث وهو هقلي لو قم يبنلا دمع



 3 هناف هدرپ الف ۱ نامیرلا <دحأ يطعا اذإ متم هللا لوسر لاق +

 7 ةنجلا نم جرخ

 يبأ نب نمحرلا دبع لاقو ثيدحلا اذه ريغ ناّتَحِل فرعن الو ىسيع وبأ لاق
 وهو كيرش نب دسأ ينب نم يدسألا نانح ليدعتلاو حرجلا باتك يف متاح

 جاجحلا هنع يورو يدهنلا ناثع يلأ نع یورو ددسم دلاو مع قيقرلا بحاص
 . كلذ لوقي يلأ تعمسو .فاوصلا ناهثع يبأ نبا

 انثدح .ينادمهلا ديعس نب دلاجم نب ليعامسإ نب رمع انثدح - ۳

 :لاق (4) هللا دبع نب ريرج نع مزاح يبأ نب سيق نع نايب نع )يآ
 ريرج ىقلأف «هنع هللا يصر باطخلا نب رمع يدي نيب تضرع +

 ام :موقلل رمع لاقف .كءادر ذخ هل لاقف راز! يف ىشمو هءادر

 فسوي ةروص نم انغلب ام الإ ريرج نم ةروص نسحأ ًالجر تيأر
 « مالسلا هيلع قيدصلا

 هلع هللا لوسر مالك ناك فيك باب - ٤

 ثيداحأ (۳) هيفو

 ةماسأ ع دوسألا ديمح انثدح .يرصبلا ةدعسم نب ديمح انئدح ۶

 .قبحلا هنمو حیرلا بيط تبن لک وه ناحيرلاو )١(
 يف دواد وبا هجرخأ ريغصلا عماجلا يفو ۲۷۹۲ مقرب بدالا يف يذمرتلا هجرخأ )۲)

 . هليسارم
(r)دعس يأ  . 

 بقل ىتح لاج اب ًاطرفمو . ًادج اليوط ناك و ةليجب ةليبق ديس ناك روهشم يناحص )٤)

 .ه ۵۱ ةئس ةفوكلا لزن ءةمالا هذه فسويب

 .مست ًاريرج ىأر املك چیم هنا ۲۲۹ مقر ثيدح یف يقأبسو

۱۰ 



 : تلاق اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع ديز نبا
 ماكتي ناك هنكلو ءاذه كدرسك درسی رس هللا لوسر ناك ام »

 .  هيلإ سلج نم هظفحي .لصف نّيَب مالكب

 هللا دبع نع (ةبيتق نب ماس ) ةبيتق وبآ انثدح .ىبحي نب دم انثدح - ۵

e 

E انثدح - 7 
 ابآ ىنكي ةجيدخ جوز ةلاه يأ دلو نم ممت ينب نم لجر ينثدح :لاق يلجعلا

 :لاق اهنع ىلاعت هللا يضر ىلع نب نسحلا نع ةلاه بأل نبا نع هللا دبع

 يل فص تلقف .ًافاصو ناكو ةلاه يلأ نب دنه يلاخ تلأس ١

 لصاوتم 2 هللا لوسر ناك :لاق و هللا لوسر قطنم

 يف ماكتي ال . تکسلا لیوط «ةحار هل تسيل قرکفلا مئاد ,نازحألا

 عماوجب اکتیو «( 9 ىلاعت هللا مساب ) همتخی و مالکلا حتتفی .ةجاح ريغ

 « نهلا الو يفاجلاب سيل « ريصقت الو لوضف ال .لصف همالك « ماکلا

 (0 اقاوذ مذي نكي مل هنا ريغ ًائيش اهنم ٌمذي ال تقد ناو ةمعنلا مظعی

 ماعلا باتک يف دواد وباو ملسمويراخبلاو ۳۹۶۳ مقرب بقانلا يف يذمرتلا هجرخأ (۱)

 . هانعع ۳۱۵۵ ح ۷ ب ۱٩ ك ثيدحلا درس يف باب

 يف يراخبلاو 70714 مقرب ناذئتسالاو 51141 مقرب بقانملا يف يذمرتلا هجرخأو (؟)

 .ناذئتسالاو ماعلا

 .ورمع ةخسن يف ٣(

 .۱۰ ةحفص يف بتك ام رظنا (:

 .هقادشاب همتخيو ةخسن ىف ۵

 طق اهتمذمب لغتشي الو هللا معن عيمج > ده مم ناك يابورشملاو لوكأملا: قاوذلا (5

۱۰۵ 



 مقي مل قلا يّدْعَت اذاف اه ناك ام الو ايندلا هبضغت الو .هحدمي الو

 اذإ اه رصتني الو هسفنل بضغي الو هل رصتني ىتح ءىش هبضغل

 ءاهب لصتا ثدحت اذإو اهبلق بجعت اذإو ءاهلك هفكب راشأ راشأ
 ضرعأ بضغ اذإو ,یرسیلا هماهبا نطب ینمیلا هتحارب برضو
 لثم نع ٌرتفي مسبتلا هكحض لج هفرط ضغ حرف اذإو «حاشأو
 7 ماّمغلا بح

 هِي هللا لوسر كحض يف ءاج ام باب - ۵
 ثيداحأ ( 9 ) هيفو

 وهو ) جاجحلا انربخأ . ماوعلا نب دابع انثدح . عینم نب دمحا انثدح - ۷

 :لاق هنع هللا يضر ةرمس نب رباج نع برح نب كامس نع (ةاطرأ نبا

 كحضي ال ناكو ۲ ةشومح رال هللا لوسر ( قاس يف ناك »

 سيلو نينيعلا لحكأ :تلق هيلا ترظن اذا تنكف مسبت الإ
 , ۲۵ , ۵ لحكأب

 .ضیبلا هئانسا هب هبش ا وه :مافلا بحو باحسلا ماقلت (۱)
 .يقاس ةخسن يف (۲)

 ضعب فو نیقاسلا قیقد ناك :لجرلا شمح [ طیسولا مجعلا فو ] ةقد يأ (۳)

 .ةرشبلا حر مسا :شمخلاو ءاخلاب خسنلا
 .ةقلخ نعلا نافجا يف داوس نيتحتفب لحكلا (۶)

 . ۳٠٤۸ مقرب بقانملا يف يذمرتلا هجرخأ (۵)

۱۹ 



 ةريغملا نب (1)هللا دبع نع ةعيهل نبا انربخأ . ديعس نب ةبيتق انثدح - ۸

 :لاق هنأ هنع هللا يضر ءزَج نب ثرحلا نب هللا دبع نع

 . 9 , تلي هللا لوسر نم سبت رثكأ ًادحأ تیر ام »

 .يناحليسلا قاحسإ نب ىبحي انثدح .لالخلا دلاخ نب دمحا انثدح - ۹

 هللا يضر ثرحلا نب هللا دبع نع بيبح يبأ نب ديزي نع دعس نب ثيل انثدح
 :لاق هنع

 1 الإ هلع هللا لوسر كحض ناك امو

 . دعس نب ثيل ثيدح نم بيرغ ثيدح اذه ىسيع وبأ لاق

 انثدح .عيكو انثدح .(ثيرح نب نيسحلا) رابع وبأ انثدح - ۰

 :لاق هنع هللا يضر رذ يلا نع ديوس نب رورعملا نع شمعالا

 رخآو ةنجلا لخدي لجر لوأ ماعأل ينإ : يّ هللا لوسر لاق »
 هيلع اوضرعأ :لاقيف ةمايقلا موي لجرلاب ىَتْؤُي . رانلا نم جرخي لجر
 ءاذكو اذك اذك موي تلمع هل لاقيف اهرابك هنع أَبخُيو هبونذ راغص

 لك ناكم هوطعأ لاقيف . اهرابک نم قفشم وهو رکنی ال رقم وهو

 : رذ وبأ لاق .انهه اهارأ ال ًابونذ يل نا :لوقيف .ةنسح اهلمع ةئيس

 .( «هذجاون تدب ىتح كحض ب هللا لوسر تيأر دقلف

 .هللا ديبع ةخسن يف )١(

 .هب درفت امم وهو .5310 مقرب بقانلا يف يذمرتلا هجرخأ (؟)

 .53110 مقرب بقانملا يف يذمرتلا هجرخأو (۳)
 بابلا يفو ۱۹۰ مقرب ناميالا يف ماسمو ۲۵۹۹ مقرب منهج ةفص يف يذمرتلا هجرخأ )٤(

 ماسمو. ديحوتلاوةنجلا ةفص يف يراخبلاو ۲۵۹۸ مقرب يذمرتلا دنع دوعسم نبا نع
 . ۳۳۹ مقرب دهزلا يف ةجام نباو ۱۸۷ مقرب ناميالا يف

۱۷ 



 نع ةدئاز انثدح .ورمع نب ةيواعم انثدح . عينم نب دحا انثدح - ۱

 :لاق هنع هللا يضر هللا دبع نب ريرج نع مزاح يبأ نب سيق نع نایب
 الا نار الو تملسا ذنم ا هلا لوسر ینبجح اا

 ۱ ۱ .۲) ( كحصض

 نع ةدئاز انئدح . ورمع نب ةيواعم انثدح . عینم نب دمحا انثدح ۲

 : لاق ريرج نع سيق نع دلاخ يها نب ليعامسا
 . ۲۱« مسبت الا تملسأ ذنم ينآر الو م هللا لوسر ينبجح ام ١

 مهاربا نع شمعألا نع ةيواعم وبأ انثدح . يرسلا نب دانه انثدح - ۳

 لجر . ًاجورخ رانلا لها رخآ فرعأل يفإ : متم هللا لوسر لاق »

 لخديل بهذيف : لاق .ةنجلا لخداف قلطنا هل لاقيف ًافحز اهنم جرخي
 ذخأ دق بر اي :لوقيف عجريف .لزانلا اوذخأ دق سانلا دجيف ةنجلا

 . معن :لوقيف ؟ هيف تنك يذلا نامزلا رك ذتأ هل لاقيف . لزانلا سانلا

 تينمت يذلا كل ناف هل لاقيف .ىنمتيف :لاق .نمت هل لاقيف:لاق
 لاق .كلملا تنأو يل رخست :لوقيف :لاق .ايندلا فاعضأ ةرشعو

TEمقرب ريرج لئاضف يف ماسمو .يراخبلاو ۳۸۲۲ مقرب بقانملا يف يذمرتلا  
 .۱۵۹ مقرب ةمدقملا يف هجام نباو ۵

 يف ماسمو .بدألاو ريرج رکذ ينو «تاوعدلاو يزاغلاو داهجلا يف يراخبلا هجرخأ (۲)
 ناو ۲ مقرب بقانلا يف يذمرتلاو داهجلا يف دواد وباو ۵ مقرب لئاضفلا

 ليخلا ىلع تبثأ ال ينا هيلا توكش دقلو) اودازو ۱۵۹ مقرب ةمدقملا يف ةجام

 .(ایدهم ًايداه هلعجاو هتبث مهللا » :لاقو يردص يف برضف

١ 



 .۲) «هذجاون تدب ىتح كحض مَع هللا لوسر باو دقلف

 ىلع نع قاحسإ يلأ نع صوحألا وبأ انثدح . ديعس نب ةبيتق انثدح - ۳۳۶

 :لاق هعیبر نب

 هلجر عضو الف ءاهبكريل ةبادب ىتأ هنع هللا يضر ًايلع تدهش »
 مث .هلل دمحلا لاق اهرهظ ىلع ىوتسا الف : هللا مسب لاق باكرلا يف

 انبر ىلإ انإو 2 نينرقم هل انك امو اذه انل رخس يذلا ناحبس 99: لاق

 ينإ كناحبس .ًاثالث ربكأ هللاو .ًاثالث هلل دمحلا :لاق مث ©نوبلقنل

 كحض مث «تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإف يل رفغاف «يسفن تملظ

 لوسر تيأر لاق ؟نيئمؤملا ريما اي تكحض ءىش يأ نم :هل تلقف

 تكحض ءيش يأ نم : تلقف كحض مث «تعنص اك عنص هی هللا

 يل رفغا بر : لاق اذا هدبع نم بجعيل كبر نإ :لاق ؟هللا لوسر اي
 ,(0(هريغ دحا بونذلا رفغي ال هنأ ماعي يبونذ

 انثدح . يراصنألا هللا دبع نب دم انثدح .راشب نب دم انثدح - ۵

 : لاق دعس نب رماع نع دوسألا نب دم نب دم نع نوع نب هللا دبع

 يفو ةنجلا ةفص يف يراخبلاو ۲۵۹۸ مقرب منهج ةفص باتك يف يذمرتلا هج رخأ 1(

 : دجاونلاو ۶۳۳۹ مقرب دهزلا يف ةجام نباو ١ مك مقرب ناميالا يف ماسمو « ديحوتلا

 .سارضالا يه
 بكرملا اذه انل للذ يا :اذه انل رخس ىنعمو .فرخزلا ةروس نم ۱۳ ةيآلا (۲)

 :ىبشلا نرقأ نم .نیقیطم يأ :نينرقم هل انك امو ءانل ًاداقنم هلعجو بعصلا
 ام يأ :حارشلا ضعب لاقو ةدشلا يف هلثم يأ انْرِق هل راص هنأك « هيلع يوقو هقاطأ

 يئاسنلاو rE مقرب تاوعدلا يف يذمرتلاو ۲ مقرب داهجلا يف دواد وبا )۳(

 . دنسملا يف دمحاو

۱۹ 



 تح 7 قدنخلا موي كحض لب ينلا تيأر دقل ۲۲ دعس لاق »

 هعم لجر ناك :لاق هكحض ناك فيك تلق :لاق .هذجاون تدب
 اذنك اذنك لوق ٠ لر ناک وم اتار دعس اكو ۲ سرت

 ماف «هامر هسأر عفر الف مهسب دعس هل عزنف .هتهبج يطغي سرتلاب
 .) هلجرب لاشو لجرلا بلقناو (هتهبج ينعي) هنم هذه ءیطخی

 ءيش يأ نم تلق :لاق .هذجاون تدب ىتح هم يبنلا كحضف

 . (7« لجرلاب هلعف نم .لاق كحض

 هم هللا لوسر حازم ةفص يف ءاج ام باب - 5
 ثيداحأ (1) هيفو

 مصاع نع كيرش نع ةماسأ وبآ انئدح . نالبغ نب دوم انثدح - ۹

 , "«نينذألا اذ اي . هل لاق يلب ینلا نأ »

 .ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دحأ وهو صاقو يلا نب دعس يأ (۱)

 ةراشتساب ةنيدلا لوح رفح قدنخلاو ,ةيرجملا ةسماخلا ةنسلا يف ناك قدنخلا موي (؟)

 . يسرافلا ناملس

 . سرت لدب (سوق ) ةياور يفو برحلا لاح هب رتسي ام وهو :سرتلا (۳)
 )٤( ءادعالا نم قدنخلا يف دعسل نيلباقملا دحأ لجرلاب دارلاو . دعس مالك نم اذه .

 ىلع طقس ىلع طقس يأ هلجرب لاشو هلوقو هلفسأ هالعا راصو لجرلا بلقنا يا (۵)

 .هلجر عفرو هبقع

 مل هسرت نأو ةمكحملا هتباصاو ,رفاکلا لجرلا اذه دعس لتق نم هب هكحض (1)

 = بدالا يف دواد وباو ۷۱ مقرب بقانملا يفو ۱۹۹۳ مقرب ربلا يف يذمرتلا هج رخأ ۲(

١٠ 



 .()هحزامب ىنعي :ةماسا وبأ لاق دوم لاق

 نع حايتلا يأ نع ةبعش نع عيكو انثدح .يرسلا نب دانه انئدح 51

 :لاق هنع هللا ىضر كلام نب سنأ

 : ريغص يل خأل لوقي ىتح انطلاخيل ی هللا لوسر ناك نا »

 . 9, رْيَعْنلا لعف ام ريمع ابأ اي

 .حازلا باب يف ۵۰۰۲ مقرب

 يهنملاو حازملاو هل ريقحت وأ صيقنت ريغ نم ريغلا عم طاسبنالا ميلا رسکب :حازملا )١(

 ,بلقلا ةوسقو كحضلا ةرثك ثروي هناف هيلع مواديو طارفا هيف يذلا وه هنع

 . راقولاو ةباهملا طقسيو داقحالا بج هيو

 :هلوق يعفاشلا مامالل بسنيو

 حزَملا نم ءيثب ُهللعو دج ةحار ديجلاب دودكملا كعبط دفأ
 حلملا نم ماعطلا يطعي ام ردق ىلع نكيلف جزلا هتيطعا اذإ نكاد
 وباو ناحلم تنب ملس ما |همأ يراصنالا لهس نب ديز ةحلط يبا نبا وهو مأل خأ (؟)

 . هوم ينلا ةايح يف اريغص تام ريمع

 ۳۳۳ مقرب طسبلا ىلع ةالصلا باب ةالصلا يفو ۱۹۹۰ مقرب ربلا يف يذمرتلا هجرخا (۳)
 ةالصلا يف مسمو ۳۷۳۰ مقرب بدالا يف هجام نباو بدالا باتک يف يراخبلاو

 مویلا يف يئاسنلاو ۲۱۵۰ مقرب بدالا ينو يب يبنلا لئاضف يفو ناذلتسالاو

 . ةليللاو

 رغص رثاط وهو [ نیفلا حتفو نونلا مهب ] رغنلا ريغصت نونلا مضب : ريغنلاو

 ناك ناو هايإ هلوخدو هبحاصو همودخم لجرلا ةطلاخم : ثیدحما فو .نارغن هعمج

 ريغصتلا هيفو ةينكلا ةروصب مساب يمستلا وأ هل دلوي مل نم ةينك هيفو اماما وأ الاع

 . یقحتلا قیرط ىلع نكي مل اذا ءيشلل وأ ءرملل
 بعل زاوجو اما سيل ايف حازملا زاوج هيفو مرح ريغ ةنيدملا ديص نأ هيفو

 ةفلك الب نسحلا مالكلاب عجسلا زاوجو كلذ نم هايا يلولا نيكمتو روفصعلاب يبصلا
 مركو قلخلا نسح نم هم يبنلا هيلع ناك ام نايبو مهسينأتو نايبصلا ةفطالمو

 = عجار .همراحم نم يه ريمع ينأ ةدلاو ملس مأ نال لهالا ةرايزو عضاوتلاو لئامثلا

١1١١ 



 ىنك هنأ هيفو حزامي ناك هلي يبنلا نا ثيدحلا اذه هقفو :ىسيع وبأ لاق

 ريطلا يبصلا ىطعي نأ سأب ال هنا هيفو .ريمع ابأ اي هل لاقف .اريغص امالغ
 ريغن هل ناك هنأل ؟ ريغنلا لعف ام , ريمع ابأ اي : هم يبنلا هل لاق امنإو هب بعليل

 لعف ام ريمع ابأ اي لاقف رم ينلا هحزاف هيلع مالغلا نزحف تایف « هب بعلي
 ويلا

 ..قيقش نب نسحلا نب ىلع انثدح .يرودلا دمه نب سابع انثدح - ۸

 ةريره يأ نع .يربقلا دیعس نع ديز نب ةماسأ نع كرابلا نب هللا دبع انأبنأ
 :لاق هنع ىلاعت هللا يضر

 الإ لوقأ ال ينأ ريغ . معن :لاق . انبعادت كنإ هللا لوسر اي اولاق »

 . 29 ًاقح

 سنأ نع ديمح نع هللا دبع نب دلاخ انثدح . دیعس نب ةبيتق انثدح - ۳۳۹

 .كلام نبا

 ىلع كلماح ينإ :لاقف . مع هللا لوسر ) لمحتسا الجر نأ »

 : مَع لاقف ؟ لبالا دلوب عنصأ ام هللا لوسر اي :لاقف .ةقان دلو

 . ۲ « قونلا الإ ةقانلا دلت لهو

 : كلام نب سنأ نع .تباث

 . ٠١۳۹/۱۲٤ يوونلل ماسم حرشو ۱۳۷/۲ يبرعلا نبال ةضراعلا

 .هب درفت امم وهو ١99١ مقرب ربلا يف يذمرتلا هجرخأ (۱)
 .ةباد ىلع هلمحي نا هلاس يا (۲)

 ثيدح حازلا باب بدالا يف دواد وباو ۱۹۹۲ مقرب ربلا يف يذمرتلا هجرخآ (۳)

 اذطو ةقانلا دلو نم ریغصلا دیفت ةرابعلاو ةطسابمو ةبعادم ر هنم اذهو ۸

 .لبالا ىثنا يهو ةقان عج قونلاو ةميركلا هتلوق هب هل لاقف لجرلا بجعت

۱۱۲ 



 يدي ناكو . 7( ًارهاز همسا ناك ) ةيدابلا لهأ نم الجر نأ
 نأ دارآ اذإ ملم ینلا هزهجيف .ةيدابلا نم ةيده رتب ىنلا ىلإ
 297 هورضاح کت ًارهاز نا : ملل ينلا لاقف .جرخي

 وهو اهي ا يبنلا هاتأف د الجر ناكو . هبج 9 ناکو

 ؟اذه نم :لاقف .هرصبي ال وهو هفلخ نم هنضتحاف هعاتم عيبي

 هرهظ قصلأ ام ” ولأي ال لعجن هب يبنلا فرعف . تفتلاف ييلسزآ
 اذه يرتشي نم : لوقی يب يبنلا لعجف هفرع نيح رم ينلا ردصب
 : مال ينلا لاقف . ادساک يندحت هللاو اذ| هللا لوسر اي لاقف ؟ دبعلا

 .» كاع هللا دنع تنأ :لاق وأ .دساكب تسل هللا دنع نكل

 نب كرابلا انثدح .مادقملا نب بعصم انثدح . ديمح نب دبع انثدح - ۲٤١

 :لاق 7 نسحلا نع ةلاضف

 نا هللا عدا هللا لوسر اي :تلاقف هِيَ ينلا ىلإ  زوجع تتأ »

 :لاق . زوجع اهلخدت ال ةنجلا نإ !نالف ّمأ اي لاقف .ةنجلا ينلخدي

 ىلاعت هللا نا زوجع يهو اهلخدت ال اهنأ اهوربخأ : لاقف . يكبت تلوف

 .ًاردب دهش هنا لئاسولا عج يف (۱)
 لاعت لاق .ةيدابلاب مقلا وه :يدابلاو هتیداب نم لجرلا دیفتسی ام هنم دیفتسن يأ (۲)

 هيف فک اعلا ءاوس سانلل هانلعج يذلا مارحا دجسملاو ۲۵ ةيآلا جحلا ةروس يف

 . 6 دابلاو

 .ةلماجلا هذه ةعباتم يف هتمأل املعت ةلماعلا نسح نم اذهو .هل ةنيدلا اورضاح يأ (۳)

 .ةريسلا حیلم هنوک عم ةروصلا حیبق يأ (۶)
 .رصقي ال (0) ۰

 . لسرم ثيدحلاف قالطالا دنع يرصبلا نسحلا وه (1)

 .ماوعلا نب ریبزلا مأو هتمع بلطلا دبع تنب ةيفص يه ليق (۷)
۱۱۳ 



 . () # ابارتآ رع ًاراكبا نهانلعجف ًءاشنا نهانأشنأ انإ 9: لوقی

 رعشلا يف : يف ي هللا لوسر مالك ةفص يف ءاج ام باب - ۷

 ثيداحأ (4) هيفو

 هيبأ نع حيرش نب مادقملا نع كيرش انثدح . رجح نب ىلع انثدح - ۲

 : تلاق رعشلا نم ءىسب 5 مای ی

 رابخألاب كيتأبو ٩ هلوقب لثمتيَو ۲ ) ةحاور نبا رعشب لثمتي ناك

 0 ۱/۹ دورت مل نم

 نايفس انثدح . يدهم نب نمح رلا دبع انثدح . راشب نب دم انئدح -_ ۳

 ىلا تاببحتم يأ :ابرعو .يراذعلا : راکبالاو .ةعقاولا نم ۳۷ ۰۳٩ ۰۳۵ تايآلا )١(

 .نّيب اذإ برعأ نم «لوسرو لسرك .بورع عمج لعبتلا نسحي نهجاوزا

 يهو بئارتلا :يواستلا يف نهبشأ نهنأك ةدحاو نس يف تايوتسم يأ :ابارتأو
 .برت عج ردصلا عولض

 ًادحأو ًاردبو ةبقعلا دهش ءابقنلا دحأ يجرزخلا يراصنالا ةحاور نب هللا دبع وه (۲)

 نمو ًاريمأ ًاديهش هتوم موي لتق هناف هدعب امو حتفلا الإ ءاهدعب دهاشملاو قدنخلاو

 : هرعش
 عطاس رجفلا نم فورعم قشنا اذا هباتک ولتي هللا لوسر انيفو

 عقاو لاق ام نا تانقوم هب 20 انبولقف ىمعلا دعب یدفا انارآ
 عجاضملا نيرفاكلاب تلقتسا اذإ  هشارف نع هبنج يناجي تسی

 .ةقلعملا هتديصق يف كلذ لاق دبعلا نب ةفرط رعشب ًاضيأ لثمتيو يأ (۳)

 :تيبلا لوأو دازلا ءاطعا وهو ديوزتلا نم وهو ةددشلا واولا رسكو ءاتلا مضب )٤(

 دوزت ۸ نم رابخالاب كيتأيو 2 ًالهاج تنك ام مايالا كل يدبتس
 .۲۸۵۲ مقرب بدالا يف يذمرتلا هجرخأ )0(

١1 



 هنع هللا يضر ةريره يأ نع ةملس وبا انثدح .ريمع نب كلملا دبع نع يروثلا
 ۱ : لاق

 ةملك رعاشلا اهاق ةملك قّدصأ نا لَ هللا لوسر لاق ١
 . 7 لطاب هللا الخ ام ءيش لك الأ :(” ديبل (۲) طاب یا الخ : ا

 . ماسي نأ تلصلا يأ نبا ةيمأ ناكو

 دوسألا نع ةبعش انثدح رفعج نب دمع انثدح ىنثملا نب دج انثدح - ٤

 :لاق (يلجبلا نايفس نب بدنج نع سيق نب
 :لاقف تّيمدف ي هللا لوسر عبصأ رجح باصأ ١

 © تسيقل ام هللا ليبس فو تيمد عبصأ الا تنأ له

 يف ًافيرش ناك .هموق دفو ةنس هلم يبنلا ىلع مدق يرماعلا ةعيبر يأ نب ديبل (۱)
 نم وهو .ةنس ۱ ۰ رمعلا نم هلو ه ۶۱ ةنس تام ةف وکلا لزن مالسالاو ةيلهاجلا

 .نآرقلا ينيفكي لاقو . ًارعش لقي مل ماسأ الو مهئارعشو برعلا ءاحصف

 :اذکه تسلاو (؟)

 لئاز ةلاحن ال معن لكو لطاب هللا الخ ام ءىش لك الا

 : هتايبأ نمو

 ليآ ربقللف یوصقلا ةياغلا ىلا هدهع لواطت ناو ىثنا نبا لكر

 لسمانألا اهنم رفضت ةيييودأ .مهق ثدحت فوس سانآ لک
 ثعبلاب نمؤيو قئاقحلاب قطني اذه ةيمأ ناکو ماسي لو مالسالا كردا يفقثلا (۳)

 رفک و هرعش نمآ » : يب هنع لاقو .فئاطلا راصح يف تام .ةيلهاجلاب دبعتيو

 مقرب رعشلا باتک يف ماسمو يراخبلاو.۲۸۵۳ مقرب بدالا يف يذمرتلا هجرخآ (4)
 . ۳۷۵ مقرب بدالا يف ةجام نباو 7

 . ةليجب ةلبيق ىلا ةبسن مجلاو ءابلا حتفب .يلجبلا (۵)
 - يقل ام باب داهجلا يف ملسمو 888+ مقر .نیدح ريسفتلا يف يذمرتلا هجرخأ (1)

۱۱۰ 



 بدنج نع سيق نب دوسألا نع ةنييع نب نايفس انثدح . رمع يلأ نبا انثدح

 .هوحن لجبلا هللا دبع نبا

 يروثلا نايفس انثدح . ديعس نب ىج انثدح .راشب نب دم انئدح _ ۳۶6۵

 :لاق بزاع نب ءاربلا نع قاحسإ وبأ انأبنأ
 . "'ةرامع ابآ اي يم هللا لوسر نع ۲۱ متررفأ لجر هل لاق اتف 5 3 ۳

 ی

 نب نایفس وبآو هتلغب ىلع ی هللا لوسرو لبنلاب ** نزاوه

 :لوقی ب هللا لوسرو اهماجلب ذخآ بلطلا دبع نب ۲ ثرحا

 یا نبا انار تاك ال لا اا

 ماسم حرش رظنآ . ۱۷۹٩ ح ۳۹ ب ۳۲ ك نیکرشلا ىذأ نم هب لوسرلا

5) 

 « هللا لیبس يف عرصي نم لضف باب داهجلا يف يراخبلا هجرخأو ۱۵۶/۱۲ يوونلل
 .بدالا باتک يفو

 لعجو زجتراف هعبصاب بيصأف ةتژم ةوزغ يف لاق ةحاور نبال رعشلا اذهو
 ۱ ل

 تيقلام هللال يبس يفو تیمد عبصأ الإ تنأ له
 تيلص دق توملا ضايح اذه ٠ ينومت يلتقت الإ .سفن اب

 . هلوقب لوب يبلا لثمتو , دهشتسا ىتح تبث م
 .نيحيحصلا ةياور يف اك نينح موي كاذو
 . ءاربلا ةينك يهو «نيعلا مهب

 .مهؤافخأو مهلئاوأ يأ

 . مهماهس ءىطخت داكت ال مهسلا ةدشب ةروهشم ةليبق

 .ةعاضرلا نم هوخأو ثب يبنلا مع نبا
 يف يراخبلاو ۱۷۷ ح ۲۸ ب ۳۲ ك نينح ةوزغ باب داهجلا يف ماسم هجرخأ
 . داهجلا يف ةجام نباو ۱۹۸۸ مقر ثيدح داهجلا يف يذمرتلاو يزاغملا

۱۹ 



 نب رفعج انثدح .قازرلا دبع انثدح . روصنم نب قاحسا انثدح 1

 .سنأ نع تباث انثدح .ناملس

 ءىشني هحاور نباو ) ءاضقلا ةرمع يف ةكم لخد هلم يبنلا نأ »

 :لوقي وهو هيدي نيب

 (0هلیزدت ىلع مکُبرضن مويلا هليبس نع رافکلا ينب اولخ
 ()هلیلخ نع ليلخلا لهذيو هليقَم نع ماما ليزي ًابرَض

 مرح يفو ړي هللا لوسر يدي نيب هحاور نبا اي : رمع هل لاقف
 نم مهيف ٌعرسأ يهلف رمع اي هنع لخ هل لاقف رعشلا لوقت هللا
 . « لّبنلا حضت

 رباج نع برح نب كاس نع كيرش انثدح . رجح نب يلع انثدح - ۷
 لاق هريس نبا

 نودشانتي هباحصأ ناكو ةرم ةئام نم رثكا هرب يبنلا تسلاج »

 مسبت ابرو تكاس وهو ةيلهاجلا رما نم ءايشأ نوركاذتيو رعشلا
 . ٩ « مهعم

 يأ نع ريمع نب كللا دبع نع كيرش انئدح . رجح نب ىلع انثدح - ۳:۸

 :ةريره يلأ نع ةملس

 : ديبل ةملك برعلا اهب تملکت ةملك رعشآ :لاق ب يبنلا نع »

 . ماهسلا : لبتلاو. نآرقلا : لیزنتلاو . رعشلا ةرورضل ءابلا نوکسب : مكبرضن دف
 .هعضوم يأ هليقمو «سأرلا ىلعأ ةماه عج ماماو (۳)

 .جحلا يف يئاسنلاو ۲۸۵۲ مقرب بدالا يف يذمرتلا هجرخأ )٤(
 . ۲۸۵۶ مقرب بدالا يف يذمرتلا هجرخأ (0)

۱۱۷ 



 .() « لطاب هللا الخ ام ءىش لك الأ

 دبع نب هللا دبع نع ةيواعم نب ناورم انثدح . عينم نب دمحا انئدح - 8

 :لاق هيبا نع ديرشلا نب ورمع نع يفئاطلا نمحرلا

 نب ةيما لوق نم ةيفاق ةئام هتدشنأف ثم ىنلا ۳ فدر تنك »

 ىتح "هيه : لَم يبلا يل لاق ًاتيب هتدشنأ املك :يفقثلا تلصلا يبأ

 . ١ مسيل داك نأ : ل ينلا لاقف اب 5 ةئام هتدشنأ

 (دحاو ىنعملاو ) رجح نب يلعو يرازفلا ىموم نب ليعامسا انثدح - ۰

 ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع دانزلا يبأ نب نمحرلا دبع انئدح :الاق
 : تلاق

 دجسلا يف ًاربنم تباث نب ناسحل عضي ع هللا لوسر ناك »

 لوسر نع حفاني لاق وا ي هللا لوسر نع رخافي ئاق هيلع موقي
 ام ۲ سدقلا حورب ناسح ديؤي ىلاعت هللا نا : رب لوقيو ھی هللا

 . ب هللا لوسر نع رخافي وا حفاني

 )١( مقر ثيدحلا جیرحت رظنا 2717

 .ةبادلا ىلع هفلخ بكار يا .هفيدر يأ (؟)

 .ندز يا ()

 .بدالا يف ةجام نباو ۲۲۵۵ مقر ثیدح رعشلا باتک يف ماسم هجرخآ (4)

 .لیربج يا ۱

 ٩۵ ب ۳۵۵ بدألا يف دواد وبأو ۲۸۶۹ مقرب بدألا يف يذمرتلا هجرخآ 3(
 . ۵۰۱۵ ح

 وبآ وهو يي هللا لوسر رعاش يباحصلا « يجرزخلا يراصنالا تباث نب ناسح

 نيتس شاع .ةنس نيرشعو ةئام شاع « ةعيرفلا همأو . ديلولا وبأ لاقيو . نمحرلا دبع
 .نيسمخو عبرا ةنس ةنيدلاب يفوتو مالسالا يف نيتسو ةيلهاجلا يف ةنسب

۱۱۸ 



 هيبأ نع دانزلا يلا نبا انثدح :الاق رجح نب ىلعو ىسوم نب ليعامسا انثدح
 .هلثم للم ينلا نع .اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةورع نع

 رمسلا يف ي هللا لوسر مالك يف ءاج ام باب - ۸
 (ناثیدح هيفو )

 ليقع وبا انثدح . رصنلا وبا انئدح . رازبلا حابص نب نسحلا انندح 0١

ئاع نع قورسم نع يبعشلا نع دلاجم نع ليقع نب هللا دبع يفقثلا
 : تلاق ةش

 ةأرما تلاقف ًاثیدح هءاسن ۲۱ ةليل تاذ یب هللا لوسر ْثَّدَح»

 نإ «ةفارخ ام نوردتأ لاقف ةفارخ ثيدح ثيدحلا نأك :نهنم

 مهيف ثكمف « ةيلهاجلا يف نجلا هترسا (ةرذع نم ًالجر ناك ةفارخ

 نم مهيف ىأر اب سانلا ثدحي ناكف «سنألا ىلإ هودر مث ًارهد
 « ةفارخ ثيدح : سانلا لاقف ۲ بیجاعألا

 نم ةثال مهموجف بدتناف « مالسالاو هباحصلا نوجه نوک رشلا ناكو =

 ا هللا لوسر بهوو .ةحاور نب هللا ديعو كلام نب بعكو «ناسح راصنالا

 . / يوونلل ءامسالا بیذهت نم / مهاربا مأ مرم تخا يه ةيراج ناسح
 :ناسح رعش نمو

 ءازرجا كاذ يف هللا دنعو هنع تبجأو ادع توجه

 ءافولا هتميش هللا نيمأ ًافينح ًارب ًارهطم توجه
 ءادفلا امك ريخل امك رشف ءفكب هل تلو هوجب#أ

 .ءاقو مكنم دمحم ضرعل يضرعو هدلاوو يأ ناف

 باب نم ءاسنلاو لايعلا عم اهسال ءاشعلا دعب ثدحتلا زاوج ثيدحلا نم ذخؤي (۱)

 . نیبولق نع مهلا جيرفتو نهعم ةرشاعملا نسح

 .ةروهشملا ةينميلا لئابقلا ىدحا (؟)
 = «هلاق امف ًاقداص ناك لب بذكب سيل ةفارخ ثيدح نأ مالسلاو ةالصلا هيلع نيب (۳)

۱۹۹ 



 عرز مأ تیدح

 ةورع نع ماشه نع سنوي نب یسیع انئدح . رجح نب ىلع انئدح - ۲

 :تلاق ةشئاع نع ةورع نع ةورع نب هللا دبع هيخأ نع

 نم نمتكي ال نا ندقاعتو ندّهاعتف ةأرما ةرشع ىدحإ تسلج »

 : ائيش نهجاوزا رابخا

 لبج سأر لع () ثغ لمج محل يجوز : ( ىلوألا تلاقف ) »

 .” لقتنیف نيمس الو یقتریف لهس ال رعو

 ال نا فاخأ ينإ , 9 هربخ ريثأ ال یجوز :(ةيناثلا تلاق )

 ۲۵ هرجنو هرجع ركذأ هرکذآ نا ردا

010 

(۲) 

(۳) 

() 

(۵( 

 ًاريثك ناك ةرجما لبق سنالل نجلا فاطتخا ناو . هنم سانلا بجعت هتبارغل هنکلو
 .كاذ ذإ

 هعفن ةلق يف ةغلابلا هنم دوصقملاو ,نأضلا محلك ال ةءادرلا يف لمجلا محلك يأ

 . هنم عبطلا دافنو هنع ةبغرلاو

 عفني الو ةقشملا ةياغب الإ هيلا لصوي الف هقلخ ءوسو هربكت يف ةغلابملا هنم دوصقملاو

 .ًائيدر ًاهوركم هنوك عم اهريغالو ةرشع يف هتجوز

 ةقشمو بعتلا ةاساقم دعب هولكأيل مهتويب ىلإ سانلا هلقني ال يأ لقتني ال ینعمو
 ربكلاو ةءادرلاو لخبلاب هتفصو دقف ةلمجلابو .هتءادرل هنع نوبغري لب «لوصولا
 .نلخلا ءوسو هلهأ ىلع

 .هرثنأو هرهظأ ال يأ

 . اهقلطي نا هركذ نم فاخت يه يأ
 يهو ةرجع عج رجعلاو . اهنطابو اهرهاظ اهلك . هبویع يأ يناثلا حتفو لوألا مضب

 .ةرسلا ةرجب عمج «رجبلاو .قنعلا قورع يف ةخفن
 عايضو قارفلاو قاقشلا هركذ نم فاخأ يناف هربخ ركذ يف ضوخأ ال : دیرت

 .لايعلاو لافطالا

۱۳۰ 



 ناو "قّلطأ قطنأ نإ ۰۲۲ قنشَعلا ىجوز :(ةثلاثلا تلاق )

 , 9 قَّلَعأ تكسأ

 الو رق الو رَح ال 9 ةماهت لّيَلَج يجوز :(ةعبارلا تلاق)
 :ةماس الو ةفاخ

 0 دسأ جرخ ناو ۲۷ دهف لخد نا يجوز : (ةسماخا تلاق )

 . 0 دهع اع لأسي الو
 برش ناو , “فل لكأ نإ يجوز :(ةسداسلا تلاق)
 2197 ثلا هل 1 فكلا حلوي الو (۱) تلا َح / ذا ناو 9 1

 فیحنلا هلوط يف هرکتسلا لیوطلا وهو ةددشم ةحوتفم نونو نیشلاو نيعلا حتفب (۱)

 . قلخلا ءیسلا

 . هيلا ىتجاحل

 عفني جوزب ةجوزم يهال يتلا ةأرملا يهو ةقلعم ينريصي هبويع نع تكس ناو يأ (۳)
 .جوزتت نأ عقوتت ةقلطم يه الو

 .اهوح امو هکم.ةماهتو «هرمأ ةلوهسو ىذالا مدعو لادتعالا لایک يف (:)

 .هترشع يف ةذللا عاونا عيج توبثو هقالخأ مركل ىذالا مدع نع ةيانك (۵)

 . دهفلاك همون رثك : لجرلا دهف . اهعامجل دهفلا بوثوك بشي اهيلع لخد نا يأ (1)
 . دسألا لعف لعف سانلا طلاخ وأ اهدنع نم جرخ ناو (۷)
 .امركت اهريغو برشمو معطم نم هتيب يف مع اع لأسي ال يأ (۸)

 هئادعا يف عاجش يوق هتيب بناجلا نيل ةرشعلا نسح عبطلا ميرك هناب هتفصوف
 .هبلق ءاخسو هسفن ف رشل هنع لأسي الو هعاتمو هلام نم بهذ ام دقفتیال

 .ماعطلا فونص طلخو رثك يأ )٩(
 .هنم ايش ءانالا يف عدي ال يا« هرعق يف ءاملا ةيقب يهو ةفافشلا برش يأ (۱۰)

 هدحو ةيحان يف ادرفنم فاحلب ىطغتو هبايث يف فتلا هبنج ىلع مجطضا نا يأ(١1)

 . هتجوزل هيف عفن الف اهرشابيالو

 .اهيلع هدنع ةقفش الف ءاهنزحو اهثب ماعيل اهبايث تحت هدي لخدیالو يأ(١١) '
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 , 9 ءاقابط ۲۳ «(ءاَیایغ وأ ) 29 اَياَبَع يجوز : (ةعباسلا تلاق )
 , © كلالک وا كلف وأ كّجش 4 )0 ءاد هل ءاد لک

 حير حیرلاو ۲7 بئرآ سم سلا يجوز : (ةنماثلا تلاق )

 ۱ تفرز

 مظع داجنلا ليوط .ّداعلا عيفر يجوز : (ةعساتلا تلاق )

 . 0 دانلا نم تيبلا بيرق « ٌدامّرلا

 . .نينعلا وه ليقو , يعلا نم هحلاصمب مايقلا نع زجاع يأ (۱)
 .ةبيخلا وأ ةلالضلا وهو يغ وذ يأ (۲)
 .مالكلا وأ عاجلا نع زجاعلا وأ هروما هيلع تقبطأ .قمحأ يأ (۳)

 .سانلا بويع لك هيف تعمتجا يا ()

 نيب نه عمجي وأ نهئاضعا نم ًاوضع رسكي وأ هئاسن سأر جشي نأ اما يأ (5)

 .نيرمالا

 .ةموعنلاو نيللا يف بنرالا سمك يجوز سم يأ (+)

 قلخلا نسحب هفصت اهنأ ینعلاو ةحئارلا بيط تابنلا نم عون يازلا حتفب :بنرزلا  (بر
 حيرب هبوث وأ هندب حير تهبشو بنرالا سم نيلك بناجلا نيلو ةرشاعملا مركو
 . سانلا نيب هراشتناو هيلع ءانثلا بيط هب داري نا زوجيو بيطلا

 .هبسن فرشو هبسح ولع نع كلذب تنك تويبلا اهيلع موقت دمع لصالا يف دایعلا (۸)
 هنأ ىلا ةراشا قماقلا لوط هب تنك فيسلا لئاح :نونلا رسكب :داجنلاو

 . هتعاجش ىلا تراشأف فيس بحاص

 دامرلا ةرثكل ةمزلتسملا ةفايضلا ةرثكل مزلتسملا دوجلا ةرثك نع ةيانك : دامرلاو

 .هران دوقو ماودو

 هوجو هيف عمتجي يذلا عضوملا يدانلاو عجسلل ءايلا تفذح يدانلا هلصأ : دانلاو

 اضرعت يدانلا نم ابيرق مهتويب نولعجی ماركلا ناش اذهو ثدحتلاو رواشتلل موقلا
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 نم ريخ كلام ؟كل يجوز :(ةرش نم ريخ كلام ؟ كلام امو . )كلام ىجوز :(ةرشاعلا تلاق )

 نعمس اذإ (9 حراسملا تاليلق « (7كرابملا تاريثك لب هل كلذ ١
 . © كلاوه نهنآ ّنقيأ رهزملا توص

 ؟ عرز وبأامو 29 ك وبأ يجوز :(ةرشع ةيداحلا تلاق )

 ينَحَجَبَو !" يدضع محش نم المو , يا يلح نم 7 سانآ
 ینلعجف ۰ ۰۷ نقی ةمين لمآ يف يندجو "7 يسبفت لا تَحَجَبف حجم

1 

 .كلام همسا يأ )1(

 .ةحامسلاو دوجلا نم فصوي ام قوف هنأ ىلا ءاميا هبقف هقح يف هلوقأس امم ريخ يأ (؟)

 .لبالا كورب ناكم .كربم عج (۳)

 اهكرابم يف اهنم رحن ام ةرثكل ةليلق تناك تحرس اذاف تكرب اذا ةريثك هلبا يأ (۶)

 .ةرضاح تناك نافيضلا هب لزن اذا ىتح تيبلا بناجب اهكرتي وأ فايضالل

 فايضالل تاروحنم نهنأ نقيأ برضي يذلا دوعلا توص لبالا تعمس اذا يأ (۵)

 .هدوجو همرك نم

 نوكيو هدالوأ رثكب الژافت كلذب هتنك اهنأ لمتحيو «هعرز ةرثكل كلذب هتنك (1)

 . دلولا ىنعمب عرزلا

 . ًايلدتم ءيشلا كرحت وهو سونلا نم « ماقأ ةنزب : سانآ )7(

 .هب (هالح ام لجأ نم اهينذا كرح هنا دارملا (۸)

 هنأ لمتحيو رسكلاو حتفلاب « قشب »و ةليلق مغ لهأ يأ ليلقتلل ريغصتلاب :ةمينغ (۱۱)

 . (7) لحنلا ةروس نم € سفنألا قشب الإ 9 ىلاعت هلوق هنمو ةقشملا ىنعمب وأ عضوم مسا

 . شيع قيضو دهج يف مهف ةليلق مَع لهأ يف يندجو , ىنعملاو

۱۳۳ 



 ليخلا توص ليهصلاف طيطأ تاذ لباو ليهص تاذ ليخ لهأ ىلا ينلمحف يأ (۱)

 . لبنسلا نم بخلا جرخيل هردیب يف عرزلا سودت رقبو لبألا توص : طیطألاو
 نم هفظنیو بحلا يقني يذلا وهو فاقلا دیدشتو نونلا حتفو ميلا مضب :قنمو

 . فيظن بح بابرأو عرز باحصأ مهف هريغو لابرغب سردلا دعب هريغو نبتلا
 ةورث لهأ لا اهلقنف ةقشمو ةلق لهأ يف تناك اهنا :هلک كلذ نم دارلاو

 . اهریغو لباو لیخ باحصأ مهنوکل ةرثكو
 . هیدل يمالك نسح و هيلع يتماركل حبقلا ىلا ينبسني الف مالک يأب هدنع ماكتأف يأ ۲

 عم هيلا ةبوبحم يفأل هتنهمو هتمدخل ينظقوي الو يل قفريف حبصلا يف لخدأف مانآ يأ (۳)
 .ىنمدختو هم دخت يتلا مدخلاب ينع همادختسا

 ال هنم ملأت م اهنا : ینعلاو «هريغ دنع هتلق عم هدنع هترثكل ءاملا عدأو يورأف يأ )٤(

 .برشملا ةهج نم الو دقرلا ةهج نم

 .اهجوز حدم دعب اهجوز مأ حدمت نأ تدارأ (۵)
 اذإ لدعلا وهو مكع عمج موكعلاف .ةريثك ةليقث ةميظع اهماعط ةيعوأو اهادعآ يأ (1)

 .ةريثكلا ةليقثلا : ةميظعلا « ءارلا حتفب :حاورلاو عاتم هيف ناك

 .ةورثلا ةعس ليلد تيبلا ةعسو عساو يأ ءافلا حتفب (۷)

 .عرز يبأ نبا حدم ىلا تلقتنا (۸)

 نوکسو نیشلا حتفب :ةبطش .لولسم ىنعمب « هيناثو هلوأ حتفب :لسمک هدقرم يأ )٩(

 .فعسلا وهو لخنلا دیرج نم يأ بطش ام يهو ءاطلا

 وهف ةقدلا يف ديرجلا نم ةلولسم ةبطشك بنجلا وهو هعاجطضا لحم نا ىنغملاو

 . اهشق نم ةلولسملا ةبطشلاك رصخلا قيقد محللا فيفخ

 دلو. ءافلانوكسو ميلا حتفب نیس ی مدس و سر جا هعبشت (۱۰)

 دحاو وحن ىلع محللا ليلق فهفهم يواض هنأ دارلاو .شرکتساو مظع اذإ ةاشلا
 . ماركلا نأش كلذو ماودلا ىلع

۱۳ 



 ءلمو «اهمأ ٌعوَطو اهيبأ عوط عرز يأ تنب اف : عرز يأ

 :عرز يآ ( ةيراج اف عرز يلا ةيراج 7 اہت راج ظيغو 0 اهئاسك

 انتيب المت الو ۰۲0 ًاثيقنت انتريم ثقنت الو ۲0 ًاثيثبت انّئيدح ثب

 ةأرما يقلق ضخم باطوألاو (9 عرز وبا جرخ تلاق . ۷ ًاشيشعت

 6" "یتنّمرب اهِرْصَخ تحت نم نابعلي "7 َنيِدْهَملاك .اَه نادّلَو اهعَم
 تقوا کا ينقلطف

 ذخأو ۱۳ ایرش بکر ا الجر هدعب

 .ةعاطالا ةياغ اهمأل ةعيطمو اهیبأل ةعيطم ىه يأ )١(
 . ءاسنلا يف حودم اذهو اهنمسو اهتماخضل اهئاسکل ةنلام يأ )۲۱

 . اهنسحو اماج دیزم ببسب اهنم اهتريغل اهترض ظيغتف اهترض اهنم دارلاو (۳)

 . هتمداخ يأ )٤(

 . اهتنايدل ًارشن اننيب اف هب ماکتن يذلا انمالك رشنتال ینعلاو (۵)

 «فاقلا مضو ءاتلا حتفب (ثقنتو) ءاهتنايصو اهتنامأل ًالقن انماعط لقنت ال يا (1)

 . ةنكاس نونلاو

 . ماعطلا ملا رسکب :ةريملاو « لقنت ال : ىنعملاو

 لب ءرئاطلا شع هنأك ريصي ىتح ةسانكلاو ةمايقلا نم ًاءولمم انتيب لعحال يأ (۷)

 . اهتراطشل هفظنتو هحلصت

 .مایالا نم موب يف رفشل جرخ (۸)

 يأ لوهجملل ءانبلاب ضخمتو .نبللا ةيقسأ يأ :بطو عج باطوالا نأ لاحلاو يأ (9)

 .نبللا نم دبزلا جارختسال كرحت
 .ةراجتلل برعلا جورخ لاح كلذو نبللا ةرثك لاح يف جرخ هنا دارملاو

 .ةكرحلا ةعرسو بعللاو بوثولا يف اهلثم يأ (۱۰)

 .نيتنامرلاب نيتهيبشلا اهييدثب اهادلو بعليف نيتنامرلاك نيريغص نييدث تاذ يأ (۱)

 . مهفارشأو سانلا ةارس نم يأ :ايرس (۱۲)

 .روتف الب هيف جلي يا هيشم يف ىرشتي اسرف يا (۱۳)
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 ور ةحئار لك نم يناطعأو,۲ ًايرث ًاعن لع حارو. 2” اًيطخ

 هيناطعأ ءيش لك تعج ولق 19 كّلهأ يريمو «عرز مآ يلك :لاقو

 .عرز يأ ةينآ رغصأ غلب ام

 كَل تنك هي هللا لوسر يل لاقف اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق

 رك (8) عرز مال عرز يلأك

 هر هللا لوسر مون يف ءاج ام باب - ۹

 ثيداحأ (1) هيفو

 ليئارسا انثدح . يدهم نب نمح رلا دبع انثدح . ینثلا نب دمحخ انثدح - ۳

 :بزاع نب ءاربلا نع ديزي نب هللا دبع نع قاحسا يلأ نع

 تحت ىنميلا هفك عضو هعجضم ذخأ اذإ ناك لم يبنلا نأ»

 . "0 « كدابع ثعبت موي كباذع ينق بر :لاقو نميألا هدخ

 .حایرلا اهيف لمعت نابع رحب لحاسب ةيرق طخلا ىلا بوسنملا حمرلا وهو (۱)
 . حارملا يف يلع اهلخدأ وا لاوزلا دعب ام وهو حاورلا تقو يف ىلع ةلخاد اهلعج يأ )۲۱

 . لالا ةرثک يهو ةورثلا نم :ایرثو رقبلاو منغلاو لبالا : معنلاو

 .نينثا نينثا نیجوز حاورلا تقو يف هتیب ىلا ةبهاذ ةميهب لک نم اهاطعأ (۳)

 . كبراقأ يطعأو نیئاشت ام يلك عرز يأ دعب اهجوزت يذلا جوزلا لاق (1)
 . ءالخلاو ةقرفلا يف ال . ءاطعلاو ةفلالا يف يا (۵)

 . ريخ يف رمسلا لحو لهألا عم ةرشاعلا نسح باب حاکنلا يف يراخبلا هجرخآ (1)
 يئاسنلاو ۲۶۶۸ ح ۱۶ ب ٤٤ ك عرز مأ ثیدح رکذ باب لئاضفلا يف ماسمو

 هللا لوسرای : ةشئاع تلاقف قلطا ال اناو اهقلط اهنا الا » ةدايز هیفو ءاسنلا ةرشع يف

 ۰۱۰۲/۸ يراخبلا ىلع ينالطسقلا رظنا « عرز يبا نم ريخ تنا لب
 ۰۳۳۹۲ مقرب تاوعدلا يف يذمرتلا هجرخآ (۷)

۱۳۹ 



 نع قاحسإ يلأ نع ليئارسا انثدح نمحرلا دبع انثدح ىنثملا نب دم انثدح
 .كدابع عمجت موي لاقو هلثم هللا دبع نع ةديبع يأ

 دبع نع نايفس انثدح .قازرلا دبع انثدح .ناليغ نب دوم انثدح ۶

 :لاق ةفيذح نع شارح نب يعبر نع ريمع نب كلما

 توما كمساب مهللا لاق هشارف ىلإ ىوأ اذإ ب ينلا ناك »

 هيلإو انتامأ امدعب انايحأ يذلا هلل دمحلا لاق ظقيتسا اذإو ءايحأو

 . « روشنلا

 نع هارآ : ليقع نع ةلاضف نب لضفلا انثدح . دیعس نب ةبيتق انثدح - ۵
 :تلاق ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا

 هیفک عج ةليل لك هشارف ىلإ ىوأ اذإ ب هللا لوسر ناك ٠
 لقو قلفلا برب ذوعأ لقو دحأ هللا وه لق اهیف أرقو اهیف ثفنف

 هسأر اهب أدبي هدسج نم عاطتسا ام اهب حسم مث سانلا برب ذوعأ

 . « تارم ثالث كلذ عنصي هدسج نم لبقأ امو ههجو

 نايفس انثدح . يدهم نب نمحرلا دبع انثدح .راشب نب دم انئدح - 17

 :سابع نبا نع .بيرك نع ليهك نب ةملس نع

 لالب هاتأف خفن مان اذإ ناكو خفن ىتح مان ب هللا لوسر نأ

 . 0« ًأضوتي لو () یصو ماقف ةالصلاب هنذآف

 وباو ديحوتلاو تاوعدلا يف يراخبلاو ۳4۱۳ مقرب تاوعدلا يف يذمرتلا هجرخأ )١(

 .تاوعدلا يف ةجام نباو بدالا يف دواد

 دواد وباو ةجام نباو ماسمو يراخبلاو ۳۳۹۹ مقرب تاوعدلا يف يذمرتلا هجرخأ (۲)

 . ۵۰۵۹ ج ۱۰۷ ب ۳۵ ك مونلا دنع لوقي ام باب بدالا يف

 .هءوضو ضقني ال همون نا ړل هتایصوصخ نم هذهو (۳)
 )٤( ريغصلا عماجلا ) سابع نبا نع ناخيشلاو دمحا (خفن مان اذاناك) ( .
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 .۲)ةصق ثيدحلا يفو

 نع ةملس نب دامح انئدح .نافع انثدح . روصنم نب قاحسا انثدح ۷

 :كلام نب سنأ نع تباث
 هلل دمحلا :لاق هشارف ىلإ ىوأ اذإ ناك متلي هللا لوسر نأ »

 الو هل يفاك ال نمم ْمَكَف .اناوآو انافكو اناقسو انمعطأ يذلا

 . «  يوؤم

 انثدح .برح نب ناملس انثدح .يريرحلا دمه نب نيسحلا انندح <04

 يلأ نع حابر نب هللا دبع نع ينزملا هللا دبع نب ركب نع ديمح نع ةملس نب دامح
 :ةداتق

 نیل هقش ىلع مجطضا ليلَب سرع اذا ناك هِي ينلا نا ١

 لل هللا لوسر ةدابع يف ءاج ام باب - ۰
 ًاثيدح (۲4) هيفو

 نع ةناوع وبأ انثدح :الاق ذاعم نب رشبو ديعس نب ةبيتق انثدح - ۹

 يف ۰۲۹۳ مقر ثيدح يف هلم ينلا ةدابع يف :يتآلا بابلا يف ةصقلا هذه يتأتس )١(
 .ةنوميم دنع سابع نبا مو

 ۵۰۵۳ مقرب بدالا يف دواد وباو. لسمو ۳۳۹۳ مقرب تاوعدلا يف يذمرتلا هجرخأ (؟)

 . يئاسنلاو

 . راهن وأ ليلب تقو يأ يف لوزنلا سيرعتلاو .لزن يا (۳)

 :ةالصلا يف ماسم هجرخأ )٤(

 .( انل ملعت وهو حبصلا ةالص ىلع ًاصرح كلذ لعفی ناكو )
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 :لاق هنع هللا ىضر ةبعش نب ةريغملا نع ةقالع نب دايز

 فلكتتأ هل ليقف هامدق تخفتنا ىتح مم هللا لوسر یلص ماق»

 الفأ :لاق . 7 رخأت امو كبنذ نم مدقت ام كل هللا رفغ دقو اذه
 او اد نوكأ

 نع ىسوم نب لضفلا انئدح .(ثيرح نب نيسحلا) راع وبأ انئدح - ۰

 :لاق هنع هللا يضر ةريره يأ نع ةملس يبأ نع ءورمع نب دم
 :هل ليقف لاق هامدق ")مرت ىتح ىلصي ړی هللا لوسر ناك ٠

 امو كبنذ نم مدقت ام كل رفغ دق هللا نإ :كءاج دقو اذه لعفتأ

 .(9,ًاروكش ًادبع نوكأ الفأ لاق «رخأت

 انثدح .يلمرلا نمحرلا دبع نب ىسيع نب ناثع نب ىسيع انثدح - 55١

 هللا يضر ةريره يأ نع حلاص ينأ نع شمعألا نع يلمرلا ىسيع نب يحي يمع

 اي هل لاقيف ,هامدق خفتنت ىتح ىلصي موقي ر هللا لوسر ناك ٠

 امو كبنذ نم مدقت ام كل هللا رفغ دقو اذه لعفت هللا لوسر

 .(۵ ًاروكش ًادبع نوكأ الفأ لاق رخأت

 نم مدقت ام هللا كل رفغيل نیبم ًاحتف كل انحتف انإ  حتفلا ةروس يف ىلاعت لاق (۱)

 .«رخأت امو كبنذ

 ةمايقلا ةفص يف مامو .ريسفتلاو قئاقرلا يفو .لیللا ةالص يف يراخبلا هجرخأ (۲)
 .هيف ةجام نباو هيف يئاسنلاو ةالصلا يف يذمرتلاو رانلاو ةنجلاو

 .ةالصلا يف فوقولا ةرثك نم يا مروت ىتح ةخسن يف (۳)

 ةنجلاو ةمايقلا ةفص يف ماسمو .ريسفتلاو قئاقرلاو ليللا ةالص يف يراخبلا (۵ - 4)
 .هيف هجام نباو هيف يئاسنلاو 2۱۲ مقرب ةالصلا يف يذمرتلاو رانلاو

۱۳۹ 



 ينأ نع ةبعش انثدح .رفعج نب دم انثدح .راشب نب دم انثدح - ۳1۲

 :لاق ديزي نب دوسالا نع قاحسإ
 ليللاب يم هللا لوسر ةالص نع اهنع هللا ىضر ةشئاع تلأسو

 ا رل نم ناک اذاف موقی م لیللا لوا ماني تناك : تلاقف

 ناذألا عمس اذإف ,یلمأب ملا (ةجاح هل ناك اذاف هشارف یتآ مم

 ىلإ جرخو ًاضوت الاو ءاملا نم هيلع ضافا ًابنج ناك ناف «بثو

 . «ةالصلا

 نب قاحسا انثدحو (ح ) سنأ نب كلام نع . ديعس نب ةبيتق انثدح - ۳

 نبا نع بيرك نع ناولس نب ةمرخم نع كلام نع نعم انثدح يراصنألا یسوم

 :لاق (5) هتلاخ يهو (*ةنومیم دنع تاب هنا هربخا هنا سابع

 يف هب هللا لوسر عجطضاو ۲۲ ةداسولا ضرع يف تعجطضاف »

 وا ليلقب هلبق وا ليللا فصتنا اذإ ىتح هرب هللا لوسر مانف ءاهلوط

 ههجو نع مونلا حسی لعجف يث هللا لوسر ظقيتساف ليلقب هدعب

 .تاعكر ثالث يلصي يأ رتويو , رجفلا لبقو ليللا رخآ رحسلا ١(
 ١) عاجلا ىلا يأ .

 .ةتسلا بتكلا باحصاو 14 مقرب ةالصلا يف .يذمرتلا هجرخأ (+

 ليقو ةرجهلا نم تس ةنس ثب اهجوزت ةيلالما نينمؤملا مأ ثراحلا تنب :ةنوميم (5

 هنيب ءام وهو فرسب تتام ةنوميم هللا لوسر اهامسف ةرب اهمسا ناك ليق عبس ةنس

 اهجوزتي نا لبق تناكو ۵۱ ةنس تيفوت كانه تنفدو .لايمأ ةرشع ةكم نيبو

 ةكربلا يهو نميلا نم ةقتشم يهو .ىزعلا دبع نبا مهر يلأ دنع هتي ينلا

 . / يوونلل تاغللاو ء el كرابملا نوميملاو

 . يم ينلا ةدابع فرعتيل هلسرأ سابعلا نأ ری لب يبنلا دنع همون ببسو

 هل همآ تخآ كل يأ فا ۵ )

 . اهمضب ةياور ينو رهشالا ىلع نيعلا حتفب ضرع (1)

 بس ٩



 ىلإ ماق مث .2نارمع لآ ةروس نم متاوخا تايآلا رشعلا أرقو

 5 0 2 ءوضولا 0 اهنم ار قلعم 1

 * ا 1۳ هدي

 (نعم ) یک ی
 لصف ماقف (۸) نذؤملا هءاج ىتح () عجطضا مث ۲ 9 رتوآ من تارم تس

 ۱  حبصلا ىلصف جرخ مث ٩( نيتفيفخ نيتعكر

 هذه ةءارق بدنتو ةروسلا رخآ ىلا ضرالاو تاومسلا قلخ يف نإ تايآلا لوأو

 . ظقيتسا اذإ صخشلل تايآلا

 . ءالا ديربتل ةقلعم ةيلاب ةبرق ىلا يأ

 .هراسي نع تمقف تأضوتو تمقف ةياور يف

 مومأملا فوقو نم ةنسلا وه ام ىلع ًاهيبنت .هنیی نع ينرادأف ينذأب ذخأف ةياور يفو
 . ًابدن مامالا هلوح هراسي نع فقو ناف « مامالا نيمي نع دحاولا

 ذخؤيو « يع هلعف نم لصولا حصو .نيتعكر لك نم مالسلا نسي هنا هنم ذخؤي
 . ةعامج لفنلا لعف زاوج هنم

 يف لل يلا لاوحأ هتبقارمو الفط ناك ذم سابع نبا قذح هنم ذخؤيو

 . تادابعلاو تاداعلا

 نیحیحصلا ةياور يف اك .ةعكر ةرشع ثالث هتالص تمتف اهدحو ةعكر درفأ يا

 . روهشلا ىلع رتو ةرشع یدحالاو ءوضولا ةنس وأ ءاشعلا ةنس ناتعک ر اهنم

 . ضرالا ىلع هبنج عضو يأ
 .لالب يا

 لضفأ تيبلا يف لفنلا لعف نا ثيدحلا نم ذخؤيو ,ایهیفحت نسيف حبصلا ةنس امه
 ىثتسا ام الا

 . مهريغو ماسمو يراخبلا هجرخاو «هنم امسق ۲۳۲ مقرب ةالصلا يف يذمرتلا جرخأو (۱۰)



 يلأ نع ةبعش نع عيكو انثدح . ( ءالعلا نب دمع ) بيرك وبأ انثدح دح ۶

 : لاق 00 نبا نع ةرمج

 .۲۷) « ةعک ر ه رشع ثالث لیللا نم ىلصي هي نع ينل ناک »

 نب ةرارز نع ةداتق نع ةناوع وبأ انثدح .ديعس نب ةبيتق انثدح - ۵
 :ةشئاع نع ماشه نب دعس نع ىفوأ

 وا مونلا كلذ نم هعنم ليللاب لصي مل اذإ ناك قم يبنلا نا ١

 .")(ةعكر ةرشع يتنث راهنلا نم ىلص هانيع هتبلغ

 نبأ ي ينعي) ماشه نع ةماسأ وبأ انثدح .ءالعلا نب دم انثدح - ٦

 هو و مح

 هتالص حتتفیلف ليللا نم عدحا ماق اذإ لاق هل ب ينلا نع

 نب قاحسا انثدحو.(ح) سن :أ نب كلام نع ديعس نب ةبيتق انثدح - ۷

 هللا دبع نا هيبأ نع ةركب يلأ نب هللا دبع نع كلام انثدح .نعم انثدح .یسوم

 :لاق هنا ينهجا دلاخ نب دیز نع هربخآ ةمر نب سیق نبا

 لصف هطاطّسف وا ُهَتَبَتع تالسوتف « تم يبلا ةالص نقُمْرأل »

 نیتلیوط نيتليوط نيتعك ر ىلص مث نيتفيفخ نيتعكر یب هللا لوسر

 اهو نیتعک ر ىلص مث اهلبق نيتللا نود اهو نيتعكر ىلص مث نيتليوط

 ىلص مث اهلبق نيتللا نود اهو نیتعکر ىلص مث اهلبق نيتللا نود

 .مهريغو ماسمو يراخبلاو 11۲ مقرب ةالصلا يف يذمرتلا هجرخأ ۱(

 . ٤٤٤ مقرب ةالصلا يف يذمرتلا هجرخأو (۲)

 .هريغو 74 مقرب ةالصلا يف ماسم هجرخأو (۳)

۱۳۲ 



 ةرشع ثالث كلذف رتوا مث ءاهلبق نيتللا نود اهو نيتعكر

 .۲) « ةعک ر

 نب ديعس نع كلام انثدح . نعم انثدح . یسوم نب قاحسا انئدح - ۸

 يضر ةشئاع لأس هنا هربخآ هنا نمحرلا دبع نب ةملس يلأ نع يربقلا ديعس يأ

 :تلاقف ؟ناضمر يف مثلي هللا لوسر ةالص تناك فيك اهنع ىلاعت هللا

 ىلع هريغ يف الو ناضمر يف ديزيل ړی هللا لوسر ناك امو

 مث .نهوطو نهنسح نع لأست ال ًاعبرأ ىلصي ةعكر ةرشع ىدحإ
 ةشئاع تلاق ءاثالث يلصي مثءنهوطو نهنسح نع لأست ال ًاعبرا يلصي

 نا ةشئاع اي:لاقف رتوت نا لبق مانتأ هللا لوسر اي تلق : اهنعهللا يضر

 . ۲۲ « يلق ماني الو نامانت ينيع

 باهش نبا نع كلام انثدح . نعم انثدح .یسوم نب قاحسا انئدح - ۹

 :اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةورع نع

 ةعكر ةرشع ىدحإ ليللا نم ىلصي ناك هل هللا لوسر نأ »

 .« نیا هقش ىلع عجطضا اهنم غرف اذإف ةدحاوب اهنم رتوي

 انثدحو (ح) هوحن باهش نبا نع كلام نع نعم انثدح رمع يأ نبا انثدح

 .هوحن باهش نبا نع كلام نع ةبيتق

 نع ميهاربا نع شمعألا نع صوحألا وبا انئدح دانه انئدح - ۰

 .هيف أطوملا يف كلامو هيف ةجام نباو هيف دواد وباو ءةالصلا يف ماسم هجرخأو (۱)
 .مهريغو ماسمو يراخبلاو 1۳۹ مقرب ةالصلا يف يذمرتلا هجرخأو (۲)

 هنم اذه هلعفو .مهريغو ماسمو يراخبلاو ۰ مقرب ةالصلا يف يذمرتلا هجرخأ (۳)

 هللاو / كرتلا زاوجل انایب هرب هكرت دقو عاجطضالا بابحتسا ىلع لدي هيل

 . / ملعأ

۱۳۳ 



 تانکر عست لبللا نم لصی ا هللا لوسر ناک »

 نع يروثلا نايفس انثدح «مدآ نب ىبحي انثدح «ناليغ نب دوم انثدح

 .هوحن شمعألا

 ورمع نع ةبعش انثدح . رفعج نب دم انثدح .ىنثملا نب دم انثدح - ۱

 نب ةفيذح نع سبع ينب نم لجر نع راصنألا نم لجر ةزمح يبأ نع ةرم نبا
 :لاق ليللا نم قم يبنلا عم ىلص هنأ هنع هللا يضر ناهلا

 توربجلاو توكلملا وذ ربكا هللا لاق ةالصلا يف لخد الف »

 نم ًاوحن هعوكر ناكف عكر مث ةرقبلا أرق مث :لاق .ةمظعلاو ءايربكلاو

 هسأر عفر مث مظعلا ير ناحبس مظعلا ير ناحبس لوقي ناكو همايق

 مث دمحلا ينرل دمحلا يرل لوقي ناكو ,هعوكر نم ًاوحن همايق ناكف

 ىلعألا نر ناحبس لوقي ناكو همايق نم ًاوحن هدوجس ناكف دجس
 نم ًاوحن نيتدجسلا نيب ام ناكف هسأر عفر مث ىلعألا يبر ناحبس
 لآو ةرقبلا أرق ىتح يل رفغا بر يل رفغا بر لوقي ناكو دوجسلا
 ةدئاملا يف كش يذلا ةبعش .ماعنألا وأ ةدئاملاو ءاسنلاو نارمع
 . 9« ماعنألاو

 رصن همسا يعبضلا ةزمح وبأو ديز نب ةحلط همسا ةزمح وبأو ىسيع وبأ لاق

 .نارمع نبا

 دبع نب دمصلا دبع انثدح .يرصبلا عفان نب دم ركب وبأ انثدح - ۲

 .مهريغو ماسمو يراخبلاو 11۲ مقرب ةالصلا يف يذمرتلا هجرخأو (۱)
 .هجام نباو دواد وباو ماسمو دمحاو ۳ مقرب ةالصلا يف يذمرتلا هجرخآ (؟)

١5 



 اهنع هللا يضر ةشئاع نع لكوتملا يلا نع يدبعلا ملسم نب ليعامسا نع ثراولا

 : تلاق

 . «  ةلبل نآرقلا نم ةياب هللا لوسر ماق »

 نع ةبعش انئدح .برح نب ناهلس انئدح .نالیغ نب دوم انئدح . ۳

 : لاق دوعسم نب هللا دبع نع لئاو يلأ نع شمع ألا

 رمأب تممه ىتح ائاق لزي ملف ي هللا لوسر عم ةليل تيلص »

 يبنلا عدأو دعقأ نأ تممه لاق ؟هب تممه امو هل ليق .ءوس

 .0, رقم

 .هوحن شمعألا نع ریرج انثدح عیکو نب نایفس انثدح

 نع كلام انثدح . نعم انثدح .يراصنألا یسوم نب قاحسا انثدح - ۶

 : اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع نع ةملس ييآ نع رضنلا يأ

 نم يقب اذإف سلاج وهو أرقيف ًاسلاج يلصي ناك هيب يبنلا نأ »
 عكر مث مئاق وهو أرقف ماق ةيآ نيعبرأ وأ نيثالث نوكي ام ردق هتءارق
 . 0« كلذ لثم ةيناثلا ةعكرلا يف عنص مث دجسو

 ةدحاو ةيآ أرقف ةليل ب ىفطصملا ماق :رذ يلأ نع ةديبع يلأل نآرقلا لئاضف يف )۱

 مهبذعت نا لاق ؟ يه ام .رذ يبأل ليقف عكري اهب موقي اهب حبصأ تح هلك لبللا
 امناو ۰۱۱۸ ةدئاملا ةروس نم © مكحلا زيزعلا تنأ كناف مهل رفغت ناو كدابع مهناف

 . / معا هللاو / هب تئدتبا ام لوه نم اهتءارق دنع هارتعا امل حبصا ىتح اهررك

 .هيف ةجام نباو هيف ماسمو ةالصلا يف يراخبلا هجرخأ (۲)
 ۹۵۵ مقرب ةالصلا يف دواد وبا هجرخأو ۷۶ مقرب ةالصلا يف يذمرتلا هجرخأو (۳)

 ةالص ضعب لعف زاوج ىلع لدي ثيدحلاو. يئاسنلاو ةجام نباو ماسمو يراخبلاو

 ثيدح ىلع بتك ام رظنا . روهمجلا لوق وهو مايق نم اهضعبو دوعق نم عوطتلا
 .۸۰/۱ يذمرتلا ننس نم ۶

۱۳۵ 



 هللا دبع نع ءاذحلا دلاخ انثدح . مشه انثدح . عینم نب دمحا انثدح - ۵

 هعوطت نع رل هللا لوسر ةالص نع اهنع هللا يضر ةشئاع تلأس لاق قيقش قيقش

 : تلاقف

 وهو أرق اذإف ادعاق ًاليوط اليلو ًايئاق ًاليوط اليل يلصي ناك ٠

 وهو تی أرق اذإو .مئاق وهو دحسو عكر مئاق

 م شلاخ

 نع كلام انثدح . نعم انئدح يراصنألا یسوم نب قاحسا انثدح - ۲

 ( ةصفح نع یمهسلا ةعادو يأ نع بلطلا نع ديزي نب بئاسلا نع باهش نبا

 : تلاق هِي ينلا جوز
 ةروسلاب أرقيو ادعاق ۳ هتحُبِس يف ىلصي يم هللا لوسر ناك ١

 ٩ « اهنم لوطأ نم لوطأ نوكت ىتح اهلتريو

 نبا نع دم نب جاجحلا انثدح .ينارفعزلا دم نب نسحلا انثدح ۷

 نا هربخا نمحرلا دبع نب ةملس ابأ نا ناملس يلأ نب ناثع ينربخا : لاق جیرج

 :هتربخأ اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع

 مقرب دواد وبأو . ةتسلا بتكلا باحصا ةيقبو ۵ مقرب ةالصلا يف يذمرتلا هجرخأ (۱)

0۵0 . 

 . يمهسلا سينخل ةجوز تناك باطخلا نب رمع تنب ةصفح (۲)

 هللا لوسرل لاقو «ةماوق ةماوص اهنأب ليربج اهفصو دقو . يب ينلا اهجوزت مث

 .ةمايقلا موي كتجوز اهنا هب

 نع مهضعب يوري ةباحصلا نم مهلك ةصفحو بلطملاو .بئاسلاو .ةلفانلا يهو (۳)

 ةتءارق ةدم نا دارلاو, يئاسنلاو مسمو دحاو ۳۷۳ مقرب ةالصلا يف يذمرتلا هجرخأ )٤(
 .ةلترم ريغ تئرق اذا اهنم لوطا ىرخا ةروس ةءارق نم لوطأ اه

۱۳۹ 



 .« سلاج وهو هتالص رثكا ناك ىتح تمي مل ھی ع يبنلا نأ»

 عفان نع بويأ نع ميهاربا نب ليعامسا انثدح . عينم نب دما انثدح - ۷۸
 :لاق اهنع هللا يضر رمع نبا نع

 اهدعب نيتعكرو رهظلا لبق نيتعكر هني هللا لوسر عم تيلص »

 ' « هتیب يف ءاشعلا دعب نيتعكرو هتيب يف برغلا دعب نيتعكرو

 نع بويأ انثدح .مهاربا نب ليعامسا انثدح . عينم نب دمحا انثدح - ۹

 :ةصفح ينتثدح لاق اههنع هللا يضر رمع نبا نع عفان

 يدانيو رجفلا علطي نيح نيتعكر يلصي ناك هِي هللا لوسر نأ »
 7  يدانملا

 .نيتفيفخ لاق 60 هاراو :بويأ لاق |

 رفعج نع يرازفلا ةيواعم نب ناورم انثدح . ديعس نب ةبيتق انثدح - ٠

 :لاق اهنع هللا يضر رمع نبا نع نارهم نب نوميم نع .قاقرب نبا
 رهظلا لبق نيتعكر تاعكر ينامث ت هللا لوسر نم تظفح »

 نبا :لاق. ءاشعلا دعب نيتعكرو برغلا دعب نيتعكرو اهدعب نيتعك رو

 © يبنلا نم امهارآ نكأ ملو ٩ ةادغلا يتعک رب ةصفح ينتثدحو رمع
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 .ناخیشلاو ۵ مقرب ةالصلا يف يذمرتلا هجرخآ )1(

 .ناخيشلا هجرخأ (۲)

 . عفان وه لاق يذلاو هنظا يأ ةزمها مضب (؟)

 .رجفلا ةالص يه )٤(

 .تيبلا يف |هيلصي ناك متلي هنأل )۵(

 .مهريغو ناخيشلاو 1۳۳ مقرب ةالصلا يف يف يذمرتلا هجرخأ (1)

۱۳۷ 



 دلاخ نع لضفلا نب رشب انثدح .فلخ نب ىبحي ةملس وبأ انثدح _ ۲۸۱١

 لوسر ةالص نع اهنع هللا يضر ةشئاع تلأس :لاق قيقش نب هللا دبع نع ءاذحلا

 :تلاق ی هللا

 برغلا دعبو نيتعكر اهدعبو نيتعكر رهظلا لبق يلصي ناك »

 ان رجفلا لبقو نيتعكر ءاشعلا دعبو نيتعكر

 يلأ نع ةبعش انثدح .رفعج نب دم انثدح .ىنثملا نب دم انثدح - ۲۳

 ةالص نع ههجو هللا مرك ايلع انلأس لوقي ةرمض نب مصاع تعمس :لاق قاحسإ

 :لاقف راهنلا نم ير هللا لوسر

 ,ىلص انم كلذ قاطأ نم انلقف لاق .كلذ نوقيطت ال مکنا »

 رصعلا دنع انهه نم اهتئيهك انهه نم سمشلا تناك اذإ ناك لاقف

 دنع انهه نم اهتئيهك انهه نم سمشلا تناك اذإو «نیتعکر ىلص

 لبقو نيتعكر اهدعبو اعبرأ رهظلا لبق يلصيو اعبرأ ىلص رهظلا
 نيبرقملا ةكئالملا ىلع ملستلاب نیتعکر لك نيب لصفي اعبرأ رصعلا
 . ۲« نیملسلاو نينمؤملا نم مهعبت نمو نييبنلاو

 ا" ىحضلا ةالص باب - ۱

 ثيداحأ (۸) هیفو

 نع ةبعش انثدح .يسلايطلا دواد وبا انئدح .نالیغ نب دوم انئدح - ۳

 . اسمو 477 مقرب ةالصلا يف يذمرتلا هجرخأ (۱)

 .ةجام نباو يئاسنلاو دحاو ۵۹۸ و 2۲۹٩ مقرب يذمرتلا (۲)

 .لاوزلا ىلا حمر ردق سمشلا عافترا نم اهتقوو . ىحضلا يف لعفت يتلا ةالصلا يأ (۳)

 = نع ًاربخم ىلاعت لاق هب دم لبق : ءايبنألا ةالص تناك ۲۵۷/۲ ةضراعلا يف لاقو

۱۳۸ 



 :لاق ۱ كشرلا ديزي

 ىنلا ناكأ اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاعل تلق تلاق ةذاعم تعمس »

 رغ ها ماه ام دن تو تاعك عبرأ معن تلاق .یحضلا ىلصي

 . ۲۱« لجو

 دايز انئدح . يدايزلا ةيواعم نب مکح ينثدح . ىنثملا نب دم انندح - ٤

 : كلام نب سنأ نع لیوطلا ديمح نع يدايزلا عیبرلا نب هللا دیبع نب

(۱) 

(r) 

 ءص ةروس ۱۸ ةيآ 4قارشالاو يشعلاب نحبسي هعم لابجلا انرخس انإ دواد

 : ثالث اهوصا ثيداحأ ىحضلا ةالص يفو ةبحتسم ةلفان يهو

 يمالس لك ىلع حبصي » ۷۲۰ مقرب رذ يأ نع ماسمو دواد يبأ ثيدح :لوألا

 ةقدص ةليلهت لكو ةقدص هديمحت لكو ةقدص هحيبست لكف .ةقدص عدحا نم

 نم «یزجیو ةقدص ركنملا نع يبنو ةقدص فورعلاب رمأو ءةقدص ةريبكت لكو
 .« ىحضلا نم اهعك ري ناتعكر كلذ

 يبأ دنع ب يبنلا نع هيبأ نع ينهجلا سنأ نب ذاعم نب لهس ثيدح :يناثلاو
 ةالص حبسي یتح حبصلا ةالص نم فرصني نيح هالصم يف دعق نم » دواد

 . خلا « ىحضلا

 للصف ةكم حتف موي اهتيب لخد » 585 مقرب ماسم دنع يناه مأ ثيدح :ثلاثلاو

 .خلا « تاعك ر ينامث

 . ١١١۳/١ يبرعلا نبال نآرقلا ماكحاو ۱۹۶/۲ يذمرتلا ننس رظناو

 تنب ملا مضب :ةذاعمو ءرودلا مسقي يذلا وهو نيشلا نوكسو ءارلا رسكب : كشرلا

 . ةيودعلا هللا دبع

 ننسلا نم ۳۵/۶ يوونلل عومجملا يفو ۰۷۱۹ مقرب ماسمو ةجام نباو دمحا هجرخأ
 يلا ثيدحل ناتعكر اهلقأو ءىناه ما ثيدحل تاعكر نام اهلضفاو ىحضلا ةالص

 تقرشأ اذا اهتقوو « ىحضلا نم اهیلصی ناتعكر كلذ نع يزجي » ماسم دنع رذ
 .لاوزلا ىلا سمشلا

 . ۱۹۸/۲ يذمرتلا رظنا

۱۳۹ 



 . «تاعکر تس ىحضلا ىلصي ناك هم ينلا نأ

 ورمع نع ةبعش انثدح . رفعج نب دمه انثدح . ىنثملا نب دمت انثدح - ۵

 :لاق ليل يبأ نب نمحرلا دبع نع ةرم نبا
 ءىناه مأ الإ ىجضلا ىلصي يلب يبنلا ىأر هنأ دحا ينربخأ ام

 موي اهتيب لخد هِيَ هللا لوسر نا تئّدح اهناف اهنع ىلاعت هللا يضر
 طق ةالص ىلص هني هتيأر ام تاعكر نامث حبسف لستغاف ةكم حتف

 .۲)« دوجسلاو عوكرلا متي ناك هنأ ريغ اهنم فخأ

 نع نسحلا نب سمهك انثدح .عیکو انثدح .رمع يأ نبا انثدح - 5

 :لاق قيقش نب هللا دبع

 ىحضلا ىلصي هع يبنلا ناكأ اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاعل تلق »

 ۱ و نم ءىحي نا الا ءال : تلاق

 نب لیضف نع ةعيبر نب دم انثدح . يدادغبلا بويأ نب دايز انثدح - ۷

 :لاق هنع ىلاعت هللا يضر يردخلا ديعس يأ نع ةيطع نع قوزرم

 ىتح اهعديو اهعدي ال لوقن ىتح ىحضلا ىلصي و يبنلا ناك ١

 .أ9 , اهیلصی ال لوقن

 مهس نع ميهاربا نع ةديبع انئدح .مشه نع .عینم نب دمحا انئدح - ۲۸۸ ۰۰ ۰

 .( ريغصلا عماجلا ) لئامشلا يف يذمرتلا هب درفت (۱)

 ةالصلا يف ماسمو يراخبلاو ريسلاو ناذئتسالا يفو 1۷4 مقرب ةالصلا يف يذمرتلا (؟)
 .ةالصلا يف ةجام نباو ةراهطلا يف يئاسنلاو ةالصلا يف دواد وباو 757 مقرب

 . يئاسنلاو ماسمو ۱۲۹۲ مقرب دواد وباو . يذمرتلا هجرخأ

 ريتنج ريو . 1۷۷ مقرب يذمرتلا هجرخا
eمه  

 ww حسا



 يراصنألا بويأ يأ نع )١( عئرق نع ةعزق نع (وأ) يبضلا عثرق نع باجنم نبا
 :هنع ىلاعت هللا يضر

 سمشلا لاوز دنع تاعكر عبرأ 7 نمدی ناك هيب ينلا نأ

 سمشلا لاوز دنع تاعكر عبرألا هذه نمدت كنإ هللا لوسر اي تلقف

 ا (0 جترت الف سمشلا لاوز دنع حتفت ءامسلا باوبآ نإ :لاقف

 يفأ تلق .ريخ ةعاسلا كلت يف يل دعصي نا بحأف .رهظلا یّلصت
 . ال لاق لصاف ملست نهيف له تلق .معن لاق ؟ةءارق نهلك ۱

 مهس نع مهاربا نع ةديبع انثدح ةيواعم وبا انثدح عينم نب دما ينربخأ

 يبنلا نع هنع هللا يضر يراصنألا بويأ يأ نع عثرق نع ةعزق نع باجنم نبا
 .هوحن تل

 يأ نب ماسم نب دم انثدح . دواد وبا انئدح . ینثلا نب دم انثدح _ ۲۸۹

 :بئاسلا نب هللا دبع نع دهاجم نع يرزجلا مركلا دبع نع حاضولا
 لبق سمشلا لوزت نا دعب ًاعبرأ ىلصي ناك هم هللا لوسر نأ »

 يل دعصي نا بحأف ءامسلا باوبأ اهيف حتفت ةعاس اهنإ :لاقو رهظلا
 .) «حلاص لمع اهيف

 نع يمدّقُملا يلع نب رمع انثدح .ناخ نب ىبحي ةملس وبأ انثدح - ۳۹۰

 :يلع نع ةرمض نب مصاع نع قاحسا يلأ نع مادک نب رعسم

 . رفعج نزوب ( عئرق) و ةجرد نزوب ةعزق (۱)
 .موادی يأ : نمدی (۲)
 . قلغت ال يأ : ةيناثلا ءاتلا حتفو لوالا ءاتلا مهب 0

 .ةجام نباو ۱۲۷۰ مقرب دواد وبا هجرخأ ()

 . ٤۷۸ مقرب ةالصلا يف يذمرتلا هجرخأ )۵

۱۱ 



 ناك مْ هللا لوسر نا ركذو ًاعبرأ رهظلا لبق ىلصي ناك هنأ »

 .0«اهيف دیو لاوزلا دنع اهيلصي
 © تیبلا يف عوطتلا ةالص باب - ۲

 ( دحاو ثيدح ) هيفو

 نب ةيواعم نع يدهم نب نمحرلا دبع انثدح .يربنعلا سابع انثدح - 0١

 ديعس نب هللا دبع لع هم نع هیواعم نب خارج نع تراخا ن دالا نع علایم
 :لاق

 دجسلا يف ةالصلاو يتيب يف ةالصلا نع هت هللا لوسر تلأس »

 يلإ بحأ يتيب يف يلصأ نألف دجسلا نم يتيب برقأ ام ىرت دق :لاق
 0 :ةبوتكم هاتف نوكت نا الإ دجسملا يف يلصأ نأ نم

 ر هللا لوسر موص يف ءاج ام باب - ۳
 اثیدح )۱٣( هيفو

 هللا دبع نع بويأ نع ديز نب داج انثدح . ديعس نب ةبيتق انثدح - ۲
 :لاق قیقش نبا

 هم هللا لوسر مایص نع اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع تلأس»

 رطفأ دق لوقن ىتح رطفيو ماص دق لوقن ىتح موصي ناك تلاق

 الإ ةنيدملا مدق ذنم ًالماك ًارهش هل هللا لوسر ماص امو تلاق

 .هوحن 4514 مقرب ةالصلا يف يذمرتلا هجرخأ (۱)

 . ضرفلا نع داز ام وه : عوطتلا ۲ )

 .ةالصلا يف ةجام نبا هجرخآ (۳)

۱:۲ 



 00 ) ناضمر

 سنأ نع ديمح نع رفعج نب ليعامسا انتدح . رجح نب يلع انثدح - ۳
 :لاقف ي يبنلا موص نع لئس هنأ كلام نبا

 ,هنم رطفي نا ديري ال نا ىرن ىتح رهشلا نم موصي ناک »

 نا ءاشت ال تنكو .ًائيش هنم موصي نا ديري ال نا ىرن ىتح رطفيو

 .27 ائان هتيأر الإ ًائان الو ًايلصم هتيأر الإ ًايلصم ليللا نم هارت

 رشب يلأ نع ةبعش انثدح .دواد وبأ انثدح .ناليغ نب دوم انثدح - ۶

 :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس تعمس لاق

 رطفيو هنم رطفي نا ديري ام لوقن ىتح موصي هب يبنلا ناك »

 «©٠ ناضمر الإ ةنيدملا

 نع نايفس نع يدهم نب نهرلا دبع انثدح . راشب نب دمحم انثدح - ۵
 . :تلاق ةملس مأ نع ةملس يلأ نع دعجلا يبأ نب ماس نع روصنم

 نابعش الإ نيعباتتم نيرهش موصي ُهَنِلَم ينلا تيأر ام »
 . نامور

 ةملس مأ نع ةملس يلأ نع لاق اذكهو حيحص دانسإ اذه ىسيع وبأ لاق

 نع اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع نع ةملس يلأ نع دحاو ريغ ثيدحلا اذه ىورو

 . يئاسنلاو ماسمو ۲:۳۶ مقرب دواد وباو 774 مقرب يذمرتلا هجرخأ (۱)

 .ناخيشلا هجرخأ (۲)

 هجر (مز
 . يئاسنلاو 7717 مقرب دواد وباو 777 مقرب . يذمرتلا هجرخأ )(

۱:۳ 



 نع ثيدحلا اذه ىور دق نمحرلا دبع نب ةملس وبا نوكي نا لمتحيو هرب يبلا
 . هلل يبنلا نع اعيج ةملس مأو ةشئاع

 نع ةملس وبأ انثدح .ورمع نب دمه نع ةدبع انثدح . دانه انئدح - ۳۹۹

 :تلاق ةشئاع

 يف هلل همايص نم رثكا رهش يف موصي هب هللا لوسر رأ ملا

 (7 هلك هموصي ناك لب اليلق الإ نابعش موصي ناك .نابعش

 قلطو یسوم نب هللا دبع انثدح .(یفوکلا) رانيد نب مساقلا انثدح - ۷
 :لاق هللا دبع نع شيبح نب رز نع مصاع نع نابيش نع مانغ نبا

 «مايا ةثالث رهش لك 9 ةّرغ نم موصي لب هللا لوسر ناک »

 . ٩ , ةعمجلا موي رطفي ناك القو

 روث نع دواد نب هللا دبع انثدح . ( ىلع نب رمع) صفح ربا انثدح - ۸
 :تلاق ةشئاع نع يشرجلا ةعيبر نع نادعم نب دلاخ نع ديزي نبا

 . ۲ « سيمخلاو ننئالا موص ی رحتي هلع ينلا ناك و

 ليهس نع ةعافر نب دم نع مصاع وبا انثدح . ىبحي نب دمحم انئدح - ۳۹۹

 :ةريره يلأ نع هيبأ نع حلاص يلا نبا
 بحأف سيمخلاو نينثالا موي لامعألا ضرعت : لاق ب يبنلا نأ ١

 . ۷۳۷ مقرب موصلا يف يذهرتلا ۱(
 . (هللا دبع) مسا قالطا دنع دارلا وه هنال دوعسم نبا وه هللا دبع (۲)
 . رهشلا لوأ :ةّرغلا 0

 .دحاو يئاسنلاو 1۲۵۰ مقرب دواد وباو ۷٤۲ مقرب يذمرتلا )٤(
 .يئاسنلاو ۷۳۹ مقرب ةجام نباو ۷۶۵ مقرب يذمرتلا هجرخأ (۵)

۱۶ 



 . 7 «مئاص انأو يلمع ضرعي نا

 ؛ الاق .ماشه نب ةيواعمو دمحا وبا انثدح .ناليغ نب دوم انثدح ۰

 نمو نينثالاو دحالاو تبسلا رهشلا نم موصي هلع ينلا نکو

 . '”( سيمخلاو ءاعبرالاو ءاثالثلا رخآلا رهشلا

 يلأ نع رضنلا يلأ نع سنأ نب كلام نع ینیدلا بعصم وبأ انثدح - ۳۰۱

 : تلاق ةشئاع نع نمحرلا دبع نب ةملس

 يف همايص نم رثكا رهش يف موصي ےب هللا لوسر ناك ام »

 ° « نابعش

 ديزي نع هبعش انئدح . دواد وبا انئدح .نالبغ نب دو انئدح ۲

 :لاق كشرلا

 موصي ی هللا لوسر ناكأ ةشئاعل تلق : تلاق ةذاعم تعمس ١
 : تلاق ؟ موصي ناك هّيأ نم : تلق معن : تلاق  رهش لك نم مایا ةثالث

 .( مايص هيأ نم یابی ال ناك

 هنع یور ةقث وهو يرصبلا يعبضلا ديزي وه كشرلا ديزي : یسیع وبا لاق

 .۷:۷ مقرب يذمرتلا هجرخآ (۱)
 ننس يف ثيدحلا اذه ىلع بتک ام رظناو وحن ةجام نبا جرخأو دحا هجرخآ )١(

 .۳/:۹ يذم رتلا

 اذه يف كرابلا نبا لاق هننس يف يذمرتلا لاقو ۷۳۷ مقرب يذمرتلا هجرخأو (۳)

 رهشلا ماص هل لاقي نا رهشلا رثکا ماص اذإ برعلا مالک يف زئاج وه : ثیدحا
 ` هلك

 . ًاضيأ ناخيشلا هجرخأ ۳۶۵/۶ راطوألا لين يفو

۱: 



 نم دحاو ريغو مهاربا نب ليعامساو ديزي نب دامحو ديعس نب ثراولا دبعو ةبعش

 . ماَّسقلا وه ةرصبلا لهأ ةغلب كشرلاو . ماسقلا لاقيو مساقلا ديزي وهو ةمئألا

 نع ناهلس نب ةدبع انثدح .يناذمملا قاحسا نب نوراه انئدح ۳

 : تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه

 لوسر ناكو «ةيلهاجلا يف شيرق هموصت اموي 0

 الف .همایصب O )هماص ةنيدملا مدق الف هموصی ثيم هللا

 نمف ءاروشاع كرتو ةضيرفلا وه ناضمر ناك ۱ ناضمر س ضرشثا

  «هک رت ءاش نمو هماص ءاش

 نایفس انثدح يدهم نب نمحرلا دبع انثدح . راشب نب دم انئدح - ۳۰۶

 :لاق ةمقلع نع مهاربا نع روصنم نع

 نم صخي ع ا هللا ل وسر ناك" اهنع هللا يضر ةشئاع تلأس و

 لوسر ناک ام قیطی مکیآو ةميد هلمع ناك تلاق ؟ ًاتیش مايألا

 و و هللا

 .مرحلا نم رشاعلا مويلا وه :ءاروشاع (۱)
 ءاروشاع موصت دوهيلا دجو ةنيدملا مدق امل ب هنا) سابع نبا نع ناخيشلا هجرخأ (۲)

 هموقو نوعرف هيف قرغأو یسوم هيف هللا یجن موي اذه اولاقف كلذ نع مفأسف

 رمأو هماصف مكنم ىسومب قحأ نحن ي لاقف .هموصن نحنف ًاركش هماصف
 . ( همايصب

 .ةرجهلل ةيناثلا ةنسلا يف ناضمر ضرف ناك (۳)

 .ماسمو يراخبلاو ۷۵۳ مقرب يذمرتلا هجرخأو (4)
 .ائاد يأ :ةيد (۵)

 هللا لوسر ىلا لمعلا بحا ناك ) ةشئاع نع ۲۸۲۰ مقرب بدالا يف يذمرتلا دنعو (1)

 . ( هيلع مد ام هی



 هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ةدبع انثدح . قاحسا نب نوراه انثدح ۵

 :تلاق ةشئاع نع

 ؟هذه نم لاقف ۰۲۲ ةأرما يدنعو ړي هللا لوسر ىلع لخد »

 ام لابعألا نم مکیلع يب هللا لوسر لاقف «ليللا مانت ال ةنالف تلق

 هللا لوسر ىلإ كلذ بحا ناكو اولمت ىتح هللا لي ال هللاوف نوقيطت

 . ۱, هبحاص هيلع مودي يذلا هيب

 نع ليضف نبا انثدح .(يعافرلا ديزي نب دم ) ماشه وبا انثدح 7
 :لاق حلاص ينأ نع شمعألا

 هللا لوسر ىلإ بحا ناك لمعلا يأ ةملس مأو ةشئاع تلأس »

 ."'2لق-نإو هيلع مد ام :اتلاق ب

 ينثدح .حلاص نب هللا دبع انثدح .* لیعامسا نب دم انثدح - ۷

 فوع تعمس :لاق ديمح نب مصاع عمس هنأ سيق نب ورمَع نع حلاص نب ةيواعم
 :لوقی 0 كلام نبا

 يلصي ماق مث أضوت مث كاتساف ۲۳ ةليل ي هللا لوسر عم تنك ١

 لأسف فقو الإ ةحر ةياب رمي الف ةرقبلا حتفتساف أدبف .هعم تمقف

 ردقب اعکار ثكمف عكر مث ذوعتف فقو الا باذع :ةياب قع الو

 .ةحي دخ طهر نم بيبح نب تیوت تنب ءالوحلا ةأرملا هذه مسا (۱)
 . 581٠ ثيدح رخآ يف هننس يف يذمرتلا هيلا راشأ (؟)
 . 587٠ مقرب بدالا يف يذمرتلا هجرخأ )۳۱

 .حیحصلا بحاص يراخبلا وه )٤(
 .حتفلا ةملسم نم لیلج يناحص )۵)

 . ردقلا ةليل يأ (1)

۱:۷ 



 ءايربكلاو توكلملاو توربجلا يذ ناحبس هعوكر يف لوقيو همايق

 يذ ناحبس هدوجس يف لوقيو هعوكر ردقب دجس مث ,ةمظعلاو

 ةروس مث نارمع لآ أرق مث .ةمظعلاو ءايربكلاو توكلملاو توربجلا

 د لثم لعفي ةروس

 رب هللا لوسر ةءارق يف ءاج ام باب - 6
 ثيداحأ (۸) هيفو

 نب یلعی نع .ةکيلم يلأ نع ثيللا انثدح . ديعس نب ةبيتق انئدح - ۸
RIE 

 ةءارق ا" تعنت يه اذاف هم هللا لوسر ةءارق نع ةملس مأ لأس »

 . افرح افرح ةرسفم ¥

 يا انثدح .مزاح نب ريرج نب بهو انثدح .راشب نب دمه انثدح _ ۳۰۹

 : لاق ةداتق نع

 لاق ؟ هن هللا لوسر ةءارق تناك فيك كلام نب سنأل تلق »
 CJ كي
 . (  ادم

 .هيف يئاسنلاو ةالصلا يف دواد وبا هجرخا ۱(

 يأ ,نایبلا وهو رسفلا نم .ةحوتفم ةددشم نسب :ةرسفمو .فصت يأ تمت (۲)
 .ةملك ةملك يأ : افرح ًافرح ینعمو . ةنيبم ةلترم ةحضاو

 . ۱47 مقرب دواد وباو يئاسنلاو ۲۹۲ مقرب نآرقلا باو يف يذمرتلا (۳)
 مقرب دواد وباو ةءارقلا يف لیترتلا باب يف نآرقلا لئاضف باتک يف يراخبلا هجرخآ )٤(

 .ةالصلا يف هجام نباو يئاسنلاو ۱21۵

 ىلع ينالطسقلا رظنا .دلا قحتسي يذلا فرحا دي يأ (ًادم) ینعمو
 . ۵۳۵/۷ يراخبلا

۱۸ 



 جيرج نبا نع يومألا ديعس نب ىبحي انثدح .رجح نب يلع انثدح - ۰
 :تلاق ةملس مأ نع هكيلم يلأ نبا نع

 مث نيملاعلا بر هلل دما لوقي هتءارق ۲۲ عطقُي ب يبنلا ناك ١»

 موي "كلام أرقي ناكو فقي مث محرلا نمحرلا لوقي مث فقي
 0 « نیدلا

 يلأ نب هللا دبع نع« حلاص نب ةيواعم نع ثيللا انثدح . ةبيتق انثدح - ١

 :لاق سيق

 رسي ناكأ م يبنلا ةءارق نع اهنع هللا يضر ةشئاع تلأسو

 ءَّرَسَأ ابر ناك دق لعفی ناك دق كلذ لک : تلاق؟ رهجي مأ ةءارقلاب

 .) «ةعس رمألا يف لعج يذلا هلل دمحلا : تلقف رهج ابرو

 : تلاق ءيناه مأ نع ةدعج نب ىبحي نع« يدبعلا

 . (۵«يشيرع ىلع اناو لیللاب ړي يبلا ةءارق عمسا تنك »

 .يآلا سوژر ىلع فقي يأ ًاعطق ًاعطق ءيشلا لعج وهو عبطقتلا نم )١(

 .فلا الب تاءارقلا باتك يف هننس يف يذمرتلا هجرخأ دقو «فلالاب (كلام) (؟)

 وبا ًاضيأ هجرخاو 5 مقرب ةالصلا يف دواد وباو ۲۹۲۸ مقرب يذمرتلا هجرخأ (۳)

 .ةالصلا يف يئاسنلاو ۰۰۱ مقر تاءارقلا يف دواد

 )٤( مقرب ةالصلا يف دواد ينأو ۲۹۲۵ مقرب نآرقلا باوث يف يذمرتلا هجرخأ ۱۶۳۵

 مسمو هجام نباو يئاسنلاو يراخبلاو .

 .هيف ةجام نباو ةالصلا يف يئاسنلا هجرخأ (۵)

 دنع ليللا يف يث يبنلا ةالص يف كلذو.ةرجحلا لبق ةكم يف كلذ ناكو

 .يريرس ىلع يأ:يشيرع ىلع انأو اهوق ینعمو  ةبعكلا



 ةيواعم نع .ةبعش انثدح . دواد ویآ انئدح .نالبغ نب دوم انثدح - ۳

 : لوقی لفغم نب هللا دبع تعمس :لاق ةف نبا

 كل انحتف انا أرقي وهو (۱حتفلا موي هتقان ىلع يّ يبنلا تيأر »

 أرقف "لاق رخأت امو كبنذ نم مدقت ام هللا كل رفغيل (" ًانيبم ًاحتف

 يلع سانلا عمتجي نأ الول ةرق نب ةيواعم لاقو ۲" لاق (” عَّجَرو

 . "020 نحللا لاق وأ توصلا كلذ يف مكل تذخأل

 :لاق (۸) ةداتق نع كصم

 مكيبن ناكو «توصلا نسح هجولا نسح الإ ًايبن هللا ثعب امو

 , 307,11 مجری ۱ ناکو توصلا نسح هج ولا نسح هلل

 .ةكم حتف يأ )١(

 . ةيبيدحلا حلص هنأ ىلع نورثكالاو « ربيخ حتف وأ ,ةكم حتف وه حتفلا اذه ()
 . لفغم نب هللا دبع لاق يأ (۳)

 دارأ حارشلا ضعب لاقو قءارقلاب هتوص در يا ةحوتفلا مجلا ديدشتب :عّجر (۶)

 ..ةوالتلا نيسح عج رتلاب

 .ةبعش نع يوارلا هنال ةبعش يأ :لاق (0)
 نيسحت و عيجرتلاو بيرطتلا وهو .نوحللا دحاو ءاحلا نوكسو ماللا حتفب :نحللا (1)

 .ةءارقلا

 لئاضف يفو ريسفتلاو يزاغملا يف يراخبلاو ١5719 مقرب ةالصلا يف دواد وبا هجرخأ (۷)

 .هيف دواد وباو ةالصلا يف ماسمو ديحوتلاو نارقلا

 مقر ثيدحلا يف هركذ درو تبث ةقث يرصبلا نسحلا باحصأ نم يعفات :ةداتق (۸)
۳1 

 )٩( ثيداحألا نيب ًاعج نایحالا ضعب يف عجري ال وأ ءانغلا عیجرت عجریال يأ .
 )٠١( يياحصلا هبف رک ذي مل يذلا يعباتلا ةياور نم هنأل لسرم ثيدحلا اذه .

۱9۰ 



 دبع انثدح .ناسح نب یجی انثدح .نمح رلا دبع نب هللا دبع انثدح ۵

 يضر سابع نبا نع ةمركع نع ورمع يبأ نب ورمع نع .دانزلا يلأ نب نمحرلا

 :لاق امههنع هللا

 يف وهو ةرجحلا يف نم هعمسي امبر هب يبنلا ةءارق تناك ١
 ا

 ړو هللا لوسر ءاكب يف ءاج ام باب - ٥
 ثيداحأ (1) هيفو

 ةملس نب دامح نع كرابلا نب هللا دبع انتدح . رصن نب ديوس انثدح 217

 :لاق ا مخشلا نب هللا دبع نبا وهو فرطم نع تباث نع

 . e الط ا
 ريزأك زيزأ هفوجلو يلصي وهو ړو هللا لوسر تيتأ»

 © « ءاكبلا نم 9 لَجرملا

 نع نايفس انثدح . ماشه نب ةيواعم انثدح .ناليغ نب دوم انئدح ۷
 :لاق هنع هللا يضر E ی 8 ألا

 كيلع أرقا لوسر اي تلقف يلع أرقا هل نم هللا لوسر يل لاق»

 اذهو ۱۳۲۷ مقر ثيدح ةءارقلاب توصلا عفر باب ةالصلا يف دواد وبا هجرخأ )١(

 .ةءارقلا يف ي هطسوت ىلع لدي ثيدحلا

 .حتفلا ةملسم نم وهو مالسالاو ةيلهاجلا كردا يلاحص ريخشلا نب هللا دبع وهو (؟)
 نأ مولعمو هبر نم هل هفوخ لاک ىلع ليلد اذهو .ردقلا نايلغك نايلغ يا (۳)

 ينإ » لِي لاق دقو هللاب نيفراعلا ديس روم وهو ةفرعملاو ماعلا ردق ىلع لمعلا
 يلا» لاقو « هلل عاقتاو هلل کاشخال ينا لاقو .«ةيشخ هل كدشأو للاب مكملع ال

 .«ةرم ةئام مويلا يف هللا رفغتسال

 . ةالصلا يف دواد وبأ هجرخأ )1(



 وس تارقف 0 يريع نم بجا ی ةر تأ مو () ريغ . سا نا نينا ىلا لاق ؟ لزنأ ثلع و

 ينيع تيأرف لاق ۲۳ ًاديهش ءالؤه ىلع كب انئجو تغلب یتح ءاسنلا
 . « نالمهت هللا لوسر

 دبع نع هيبأ نع بئاسلا نب ءاطع نع ريرج انثدح .ةبيتق انئدح - ۸

 :لاق ورمع نب هللا

 لوسر ماقف لب هللا لوسر دهع ىلع اموي سمشلا تفسكنا »

 م هسأر عفري دكي ملف عكر مث عكري دكي مل ىتح ” لصي هي ہلا
 عفر مث هسأر عفري نا دكي ماف دجس مث دجسي نا دكي ماف هسأر عفر
 خفني لعجف هسأر عفري نا دكي ماف دجس مث دجسي نا دكي ماف هسأر

 نأ يندعت ملأ بر مهيف انأو مهبذعت ال نأ يندعت ملأ بر لوقيو يكبيو

 ثيح أل عقو ام سكع «خيشلا ىلع ضرعلا قيرطل ًاعيرشت اذه نوكي نأ لمتحي (۱)
 .« كيلع أرقا نأ ترمأ ه يّ يبنلا هل لاق

 انئج اذا فيكف 9 ىلاعت هلوق يف ۳۸۳/۱ نيلالجلا ىلع لمجلا ةيشاح يفو ۶۱ ةيآلا (۲)

 موي انئج اذا رافكلا لاح فيكف 4 ًاديهش ءالؤه ىلع كب انئجو ديهشب ةمأ لك نم

 ىلع دهشي للص دمحمب انئجو اهيبن وهو اهيلع دهشي ديهشب ةمأ لك نم ةمايقلا
 .ه ١ .خلا .اوغلب مهنأب ءايبنالا ءالؤه

 .نآرقلا ةءارق دنع ءاكبلا ثيدحلا نم ذخؤيو

 . يئاسنلاو دواد وباو ناخيشلاو ۳۰۲۸ مقرب ريسفتلا يف يذمرتلا هجرخآ )۳)

 ناك .مهاربا تول سمشلا تفسک .يسائلا لاقف مهاربا تام موي يراخبلا داز )٤(
 - .ةرشاعلا ةنسلا يف كلذ

 ىرثكالا دنع ةنس اهيف ةعاجلاو ميمجلا دنع ةنس فوسخلاو فرسكلا ةالص 0(

 يذمرتلا فوسكلا ةالص لوح بتك ام عجارو .هقفلا بتكل هيف عجري اهلمصفتو

۳۰/۲ 



 تلجنا نيتعكر ىلص الف كرفغتسن نحنو  نورفغتسي مهو مهبذعت ال
 رمقلاو سمشلا نإ لاق مث هيلع ىنثأو ىلاعت هللا دمحف ماقف سمشلا

 افسكنا اذاف هتايحل الو دحا تومل نافسكني ال ۲۳ هللا تايآ نم ناتیآ

 . 9, 9 هللا ركذ ىلإ اوعزفاف

 ءاطع نع نايفس انثدح . دحا وبا انثدح .ناليغ نب دوم انثدح 48

 :لاق سابع نبا نع .ةمرکع نع بئاسلا نبا

 امو مهیف تنأو مهبذعيل هللا ناك امو ۳۳ مقر ةيآلا لافنالا ةروس يف یلاعت لاق ۱(

 يا «فولخم خيشلل (نایبلا ةوفص ) ریسفت يفو 4نورفغتسي مهو مهبذعُم هللا ناك
 . ةكمب مه رهظأ نيب مقم تنأو .لاصئتسا بيذعت مهبيذعتل ادیرم هللا ناك امو

 مهجرخي ىتح .هب نونمؤملاو اهيبن اهيفو ةبذكم ةيرق كلبي ال نا هللا ةنس ترجو

 ءالؤه بذعم هللا ناك امو يأ € مهبذعم هللا ناك امو# نيرفاكلا بذعي مث اهنم

 مل نيذلا مهو هللا رفغتسي نم نيفعضتسملا نينمؤملا نم ةكمب مهرهظأ نيبو نيرفاكلا
 عمجلا ريمض ىلا رافغتسالا دانساو . هل لوسرلا رجاه نيح ةرجما اوعيطتسي

 .ه ١ .لكلا نع ردص ام ةلزنمب ضعبلا نع ردص ام لعجلو مهنيب ايف هعوقول
 امو #ىلاعت لاق هتوطسو هسأب نم دابعلا فيوخت ىلع وأ هتينادحوو هتردق ىلع ةلادلا (۲)

 . 09 ءارسالا © ًافيوخت الا تايآلاب لسرن

 يف بكاوكلا ريثأت نم هنودقتعي ةيلهاجلا لهأ ناك ام لاطبا ثيدحلا اذه يفو

 م ينلا ماعأف ًاررض وأ اتوم ضرالا يف رييغت ثودح بجوي فوسكلاف ع ضرألا

 . لطاب داقتعا هنا

 اهاتشالا ركذ ةالصلا تيمس «اوعداو اولصف اهومتيأر اذاف» يراخبلا ةياور يف (۳)
 . هيلع

 اذا هلع ناك دقو . ءالبلا هب عفدتسي ام مظعا نم ةالصلا نا ثيدحلا اذه يفو

 نم هني ينلا هيلع ناك ام نايب هيفو قالصلا ىلا رداب (همهأ يأ) ءرمأ هب زح
 .هبر نم فوخلا ةدشو هتما ىلع ةقفشلا

 .فوسكلا ةالص يف يئاسنلا هجرخأ )٤(

or 



 نيب اهعضوف اهنضتحاف  ىض یضقت هل ةنبا ب هللا لوسر ذخأو

 لع ينعي لاقف 29 نميأ مأ ديدات و هش وعل تتاف هيدي

 يكبأ تسل ينإ لاق يكبت كارأ تسلا تلاقف هللا لوسر دنع نيكبتأ

 نم عزنت هسفن نإ لاح لك ىلع ريخ لكب نمؤملا نإ "7 ةمحر يه امن

 ۳« لجو زع هللا دمحي وهو هيبنج نيب

 صاعلا بأ نم بنيز هتنب ةنبا يهو ةريغص ةنبا يئاسنلا ةياور يفو تولا ىلع فرشت (۱)

 لئاسولا عج يف بتك ام رظنا كلذ ريغ ليقو ةيزاجم هيلا اهتفاضاف عيبرلا نبا

 .خلا فيرحت عقوف هنبا باوصلا لعل هيفو ۱۲۳/۲ يراقلل
 هلع ناكو ًاموی نيرشعب رمع دعب تتامو ةيشبحلا هتالومو هيب هتنضاح :نميأ مأ )۲)

 ةماسأ هل تدلوف هالوم ديزل اهجوزو ةجيدخ جوزت نيح اهقتعأو هيبأ نم اهثرو

 . ريخ تدهشو ىحرجلا يوادتو ءاملا يقست تناكو ًادحأ تدهش دقو

 نميأ اهنباب تينكو ءارلاو ءابلا حتفب ةكرب اهمسا :يوونلل ءاممالا بیذهت ينو
 الف ةشبحلا نم تناكو بلطملا دبع نب هللا دبعل ةفيصو تناك «ميملاو ةزمه لا حتفب

 ديزل اهجوزو اهقتعاف يم هللا لوسر ربك ىتح هنضحت نميأ مأ تناك ةنمآ تيفوت

 ديز اهجوزت ديبع نب نميأ اهنباب نميا مأب تينك امناو .ةنيدملاو ةشبحلا ىلا ترجاهو

 . يشبحلا ديبع دعب ةثراح نبا

 نميأ دهشتساو . اهتيب يف اهروزي ناكو يمأ دعب يمأ نميأ مأ لوقي هم ناكو

 نميأ مأ نا يورو .ضیبآ هوبأو دوسأ ةماسأ ناكو .نينح ةوزغ يف هنع هللا يضر

 ادرس تناك
 بحاص ةهربأ شيج يبس نم تناك هذه نأ مأ نا نيخرؤملا ضعب ركذو

 بيذهت نم / .هركسع لف نم بلطملا دبع اهذخأ ةكم نع ةهربا مزهنا امل ليفلا
 .فرصتب ءاسالا

 هدابع نم هللا محري اغاف ةدابع بولق يف هللا اهلعج » نيحيحصلا ةياور يف داز (۳)

 .« ءامحرلا

 اناو برلا يضري ام الإ لوقن الو نزحي بلقلا ناو عمدت نيعلا نأ درو دقو

 .« نونوزحل مهاربا اي كقارفل

 ۰۱۱/۶ تيملا ىلع ءاكبلا يف باب زئانجلا يف يئاسنلا هجرخأ (۶)

۱۹ 



 نايفس انثدح . يدهم نب نمح رلا دبع انثدح . راشب نب دمع انثدح ۰

 :اهنع هللا يضر ةشئاع نع دم نب مساقلا نع هللا ديبع نب مصاع نع

 وهو تيم وهو © نوعظم نب ناثع لبق 2 هللا لوسر نأ »

 . ۾ ناقارهت هانيع لاق وأ يكبي

 نبا وهو حيلف انثدح .رماع وبأ انربخأ . روصنم نب قاحسا انثدح 2 ۱
 :لاق كلام نب سنأ نع يلع نب لاله نع ناهلس

 ربقلا ىلع سلاج هللا لوسرو ر هللا لوسرل ۲۳ ةنبا اندهش »

 وبأ لاق ةليللا "" فراقي مل لجر مكيفأ لاقف ناعمدت هينيع تيأرف
 .« اهربق يف لزنف لزنا :لاق . انآ ( ةحلط

 لوسر لوخد لبق ماسا مالسالا ىلا نيقباسلا نم ناك .نوعظم نب ناثع بئاسلا وبأ (۱)
 رجاه دقو «فوع نب نمحرلا دبعو حارجلا نب ةديبع وبأو وه مقرالا راد و هللا

 برشأال :لاقو ةيلهاجلا يف رمخلا هسفن ىلع مرح دقو ءةنيدملا ىلا مث ةشبحلا ىلا

 ناهثع نيب هل لوسرلا ىخآ دقو . ينم ىندأ وه نم يف كحضيو يلقع بهذي ًائيش

 . يراصنالا ناهيتلا نب مثيلا يلأو نوعظم نبا

 أَي يبنلا هيلع ىلصو ةرجملا نم فصنو نيتنس دعب يفوتو اردب ناثع دهشو

 عضوو « ةنيدملاب نيرجاهملا نم يفوت نم لوأو هيف نفد نم لوأ وهو عيقبلاب نفدو

 اداهتجا سانلا دشا ناكو ؛هترايز دنع هيلع فرعتيل ارجح هسار دنع يث يبنلا

 ۱ . /يوونلل ءامسالا بيذهت نم / .ةدابعلا يف
 يفو ١5057. مقرب ةجام نباو +8١17 مقرب دواد وباو 489 مقرب يذمرتلا هجرخأ (۲)

 تيم وهو ةي ينلا ركب وبا لبق دقو حلاصلا تيملا لبيقت زاوج ثيدحلا اذه

 .خلا تيم كنا :ىلاعت هلوق يلت ركب وبا مث يماو تنا ينأب اتیمو ايح تبط :لاقو
 .نافع نب ناثع ةجوز موثلك مأ يه (۳)

 .عامجلا نع ةفراقملاب ينك (؟)
 دهش «يردب يبقع يراجنلا يجرزخلا يراصنألا ليهس نب ديز وه ةحلط وبا (۵)

 = نم ريخ شيجلا يف ةحلط يلأ توصل هم هنع لاقو يب هللا لوسر عم دهاشملا
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 ع هللا لوسر شارف يف ءاج ام باب - 1
 (ناثيدح هيفو )

 نع ةورع نب ماشه نع رهسم نب يلع انثدح . رجح نب يلع انثدح - ۲
 :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع هيبأ

 ١ مّدأ نم هيلع ماني يذلا مَع هللا لوسر شارف ناك اغنإ ©
 ۾ فیل ورم 7 .

 ٠ نب هللا دبع انئدح (يرصبلا يحي نب دايز ) باطخلا وبا انئدح - نب

 :لاق هيبأ نع دمحم نب رفعج انثدح .يدهم

 نم :تلاق كتيب يف ر هللا لوسر شارف ناك ام ةشئاع تلئس »

 هع هللا لوسر شارف ناك ام ةصفح تلئسو فیل نم هوشح ما

 ةليل تاذ ناك الف : هیلع مانيف َنْيَِّنَت هینثن "7 احم تلاق كتيب يف

 الف تاينث عبرأب هل هانينثف هل أطوأ ناكل تاينث عبرأ هتينث ول تلق
 هانينث انأ الإ كشارف وه انلق: تلاق؟ ةليللا يل اومتشرف ام :لاق حبصأ

 ينتعنم هناف ىلوألا هتلاحل هودر لاق كل أطوأ وه انلق «تاينث عبرأب

 همسا هل طئاب ةحلط وبا قدصت دقو .لجر نيرشع نينح موي لتق .لجر ةئام

 مع وهو 4 نوبحت امم اوقفنت ىتح ربلا اولانت نل» ىلاعت هللا لوق لوزن دنع ءاحريب
  ./يوونلل ءامسالا بيذهت رظنا / ًايزاغ رحبلا يف يفوت ليقو « ملس مأ همأ جوزو سنأ

 فيل وه فيللاو دلجلا قلطم وأ غوبدملا دلجلا وهو جدأ عج «نيتحتفب مدألا ۱(

 . لخنلا
 . وباو ١77١ مقرب سابللا يف يذمرتلا هجرخأو ۲۰۸۲ مقرب سابلبا يف ماسم هجرخآ (۲)

 .هوحنب ةجام نباو 1۱1۷ مقرب سابللا يف دواد

 .فوص نم شارفلل دعي نشخ ءاسک وهو.نیسلانوکسو ملا رسکب :احسم (۳)
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 ۰ 0 ةلبللا یالص هتءاطو

 ع هللا لوسر عضاوت يف ءاج ام باب - ۷
 ًاثيدح (۱۳ ) هیفو

غو يموزخلا نمحرلا دبع نب دیعسو عینم نب دمحا انثدح ۳۳۶
 دحاو ري

 نع سابع نبا نع هللا دیبع نع يرهزلا نع ةنيبع نب نایفس انثدح :اولاق

 :لاق باطخلا نب رمع

 نبا ىراصنلا تّرْطأ اك () ينوُرطت ال : هی هللا لوسر لاق »

 .«هلوسرو هللا دبع :اولوقف دبع انأ امنإ مرم

 سنأ نع ديمح نع زيزعلا دبع نب ديوس انثدح . رجح نب ىلع انثدح - ۵
 :هنع هللا ىضر كلام نبا

 كل يل نإ :هل تلاقف قب ینلا ىلا تءاج ۷" ةأرما نأ,

 00 لج تعش ةنيدملا قيرط يأ فا ىنلجتا :لاقف .ةجاح

 مو ةصفح نع لئامشلا يف يذمرتلا هجرخأ (احسم هشارف ناك ) ريغصلا عماجلا يف (۱)

 .هريغ ركذي

 انديس حدم يف ىراصنلا تغلاب امك يحدم يف اوغلابت ال يأ ءانثلا نسح وه ءارطالا (؟)
 .هلإ نبا وأ الا هولعجف ىبسيع ۳

 نا ءافشلا يشاوح ضعب يفو . اه يبص اهعمو ةياور فو يراخبلا يف اى راصنالا نم (۲)

 . هی دخ ةطشام رفز ما اهمسا

 )٤( اهتجاح نم تغرف یتح قیرطلا ضعب يف اهعم الخف » ةدايز ماسم ةياور يف ««
 هر هريغ دحأ اهاوکشب عمسي ال یتح دعبلا نم ضرغلاو .

 .ماسمو يراخبلا هجرخأ (۵)
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 نع روعألا ماسم نع رهسم نب يلع انثدح .رجح نب يلع انئدح - 5
 :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنا

 رامحلا بك ريو زئانجلا دهشيو ىضرملا دوعي يع هللا لوسر ناك »
 لبجب ۲۲ موطخم راح ىلع ةظيرق ينب موي ناكو . دبعلا ةوعد بیجیو

 .«فیل نم 0 فاكإ هیلعو فیل نم
 نع لیضف نب دم انئدح .يفوكلا ىلعألا دبع نب لصاو انئدح - ۷

 :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع شمعألا

 (7ةخنسلا ةّلاهالاو ريعشلا زبخ ىلا ىعدي تي ينلا ناك »

 یتح اهُکفی ام دجو اف ۲" يدوهب دنع (۵ عرد هل ناك دقلو . بیجیف

 .فیل نم لبحلا مامزلا وهو مطخ يذ يا (۱)

 .سرفلل جرسلاک وه فاکالا (۲)
 .تاراجتلا يف هجام نباو زئانجلا يف يذمرتلا هجرخأ (۳)

 يه :ةخنسلاو دماجلا مسدلا نت مدژی نهد لک (ةزمهلا رسکب) :ةلاهالاو )٤(

 . ثکلا لوط نم ةحئارلا رغتلا نهدلا

 ./ لوضفلا تاذ / یمست عردلا اذهو , دیدح نم عرد يراخبلا داز (۵)

 ةنوهرم تناک و سوالا نم يراصنالا محشلا وبا همساو هدنع ةنوهرم عردلا تناك (5)

 .مهریغو يناربطلاو ةجام نباو يراخبلا هاور ام ىلع ريعش نم اعاص نيثالث ىلع

 . لجالا ةياهن لبق تام ممتلي لوسرلا نكلو ةنس ناك لجالا نا نابح نبا یورو

 لوسر ىلع تناك يتلا نويدلا لك عفد هنال ركب وبا وه اهكف يذلا نا فورعملاو
 مهبساكم ثبخب معلا عم رافكلا ةلماعم زاوج : ثیدحا اذه نم ذخؤيو ی هللا

 نكي مل اذإ رفاكلا نم هتزاجاو هعيبو حالسلا نهر زوجي كلذكو مهتالماعم داسفو

 . رضحلا يف نهرلا زاوجو. لجال ءارشلا زوجي كلذك و ءايبرح
 ايندلا نم للقتلا يف هتبغرو هلل هعضاوت ةياغ ىلع لدي ام ثيدحلا يفو

 .هتمأ نم ءارقفلل ةيلست كلذ يفو باستكالاو

۱5۸ 



 . 9 تام

 نع نایفس نع .يرفحنا دواد وبا انثدح .نالیغ نب دوم انئدح - ۸

 :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع نابآ نب ديزي نع حیبص نب عيبرلا

 يواست ال ةفيطق هيلعو ثر ر ىلع وب هللا لوسر جح »

 . ٩ «ةعمس الو هيف  ءاير ال أ اجح هلعجا مهللا لاقف «مهارد ةعبرا

 ةملس نب داح انثدح . نافع انثدح . نحرلا دبع نب هللا دبع انثدح - ۹

 :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع ديمح نع

 اوناكو : :لاق (0) رو هلع هللا لوسر نم هيلإ بحأ صخش نكي »

 ,نهرلاو ٠١47 مقرب عويبلا يف يراخبلاو ۱۲۱۵ مقرب عويبلا يف يذمرتلا هجرخأ )١(

 . ماكحالا يف ةجام نباو عويبلا يف يئاسنلاو

 جرسلاك ريعبلل وهو .بتقلا وهو هيلع بوكر لل ريعبلا رهظ ىلع عضوي ام :لْخَّرلا (۲)

 . سرفلل

 . يلابلا يأ : ثرلاو

 . ىلاعت هللا هجول ًاصلاخ نوكي نأب (۳)

 )٤( هيف ةجام نباو جحلا يف يراخبلا .

 مهءانبأو مهءابآ هعم اولتاقو مهناطوأ هاضر يف اورجهو مهسفنأ ىلع هورثآ دقل (۵)

 «هلاخ رمع لتقو« هاخأ ريمع نب بعصم لتقو« هابأ ةديبع وبا لتق ىتح مهرئاشعو

 سانلاو هدلوو هدلاو نم هيلا بحأ نوكا ىتح كدحأ نايا لمکیال » دروو

 .« نيعمجأ

 ام : تلاقف «كلذ اه ليقف اهجوزو اهوخاو اهوبا دحأ موي لتق ةأرما نا دروو

 الف هيلا رظنا ىتح هينرأ تلاق نيبحت اك هللا دمحب وه ًاريخ اولاق . هللا لوسر لعف

 . (ةریغص ينعت ) للج كدعب ةبيصم لك :تلاق هتأر
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 .۲)« كلذل ۲۱ هتهارک نم نوملعي امل اوموقي مل هوأر اذإ

 نمحرلا دبع نب رمع نب عیمج انثدح .میکو نب نايفس انثدح - ۰

 ابأ ىنكي (19 ةحيدخ جوز ) ةلاه يأ (0 دلو نم ممت ينب نم لجر انأبنا يلْجعلا
 :لاق © لع نب نا نع 130 ةلاه ىلا: نبا" نع ا دبع

 ةيلح نع ۲۱ ًافاّصو ناکو «ةلاه يأ نب دنه ۲٩ يلاخ تلأس »

 ناك :لاقف ًائيش اهنم يل فصي نا يهتشا انأو « هِي هللا لوسر

 لضفلا لهأل مايقلا يفانيال اذهو مهل هترشاعم نسحو يب هعضاوت نم اذه ناك (۱)

 ضعبل مهضعب مايق هركيال ناك مع ينلا نأ ةافانملا مدع ليلدو .نيحلاصلا نم

 ماق دقو .ذاعم نب دعس ينعي كديسل اوموق :مهل لاقف ةظيرق ينب ىرسأ رمأ هنأو

 لخد املك متاح نب يدعل موقي ناكو مسيل هيلع مدق امل لهج يأ نب ةمركعل هيب

 :لوقيو هيلع سلجيل هءادر هل شرفيو موتكم مأ نب هللا دبعل موقي ناكو هلع

 . مثلَ هللا لوسرل اوماق ةباحصلا نأ درو دقو .هلجأ نم يبر ينبتاع يذلاب الهأ

 . 5/00 مقرب بدالا يف يذمرتلا هجرخأ (؟)

 .تنبلا دلو طبسلاو « ةلاه يلأ طابسأ نم هنأل تاهمألا ةهج نم (۳)

 تام مث ةلاهو ًادنه نیرکذ هل تدلوف ةيلهاجلا يف ةجيدخ جوزت ةلاه وبأ (۶)

 اهدعب اهجوزتو .ًاتنبو هللا دبع هل تدلوف ىموزخملا دلاخ نب قيتع اهجوزتف

 ۱ . مثلي هللا لوسر

 . رمع نب ديزي همسأو هللا دبع ابآ ,يميمتلا لجرل كلذ ينكُي (۵)
 ,نسحلا هنع ذخأ يذلا دنه نبا وهو دنه همساو « هنبا نبا هنال ةطساوب هنبا دارملاو 3,

 . مسالا يف هیبآ عم كرتشا دقف

 .ةيرجه ثالث ةنس ناضمر يف دلو .ةنسب نيسحلا نم ربكا وهو هيب يبنلا طبس (۷)
 .ةجيدخ نب دنهو ةجيدخ ةنبا يه يتلا ةمطاف نبا نسحلا نال (۸)

 الك نال بلاط يبأ نب ىلع لثم ريغص وهو يلب ينلا تاذ يف رظنلا نعمآ هنأل )٩(

 ريبكلا فالخب ناعمالاو لمأتلا نم نكمتي ريغصلاو هيي يبنلا رجح يف ىنرت اهم
 و ةباهملا هعنمت هناف
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 .ردبلا ةليل رمقلا ؤلألت ههجو ًالألتي ضفم اخف هع هللا لوسر

 مث نامز نيسحلا اهتمتكف : نسحلا لاق ۲۲ هلوطب ثیدحا رک ذف
 دق هتدجوو , هنع هتلأس ابع هلأسف . هیلا ینقس دق هتدجوف هتْئدح

 : نيسحلا لاق . ًائيش هنم عدي ملف هلکشو هجرعو هم نع هابآ لأس
 ىلإ ىوأ اذإ ناك :لاقف . مي هللا لوسر لوخد نع ا تلاسف

 هسفنل اخو ةلهأل اءزجو هلل اءزج ءازجأ ةثالث هلوخد ارج هلزنم

 لك ةماعلا لع ةضاخلا كلذ دری سانلا نیبو هنیب هرج ارج من
 لضفلا لهآ راثیا ةمألا ءزج يف هتريس نم ناک و .ًائيش مهنع رخدی
 مهنمو «ةجاحلا وذ مهنمف ,نيدلا يف مهلضف ردق ىلع ٌهمْسَقو « هنذإب

 مهحلصی امف مهلغشیو مهب لغاشتیف «جئاوحلا وذ مهنمو نیتجاحما وذ

 بیل :لوقيو مه يفبني يذلاب مهرابخإو هنع مهتلءاسُم نم ةمالاو
 هناف , اهغالب| عیطتسی ال نم ةجاح ينوغلبأو «بئاغلا مکنم دهاشلا

 موي هْيَمَدَق هللا تین اهغالبا میطتسی ال نم ةجاح اناطلس غلبأ نم
 نولخدی .هریغ دحا نم لبقی الو كلذ الا هدنع رک ذی ال « ةمايقلا
 ىلع ينعي (" لا نوجرخیو ء٠ قاوذ نع الإ نوقرتفی الو 7 اداور
 ۷ مقر ثیدح ی هللا لوسر قلخ يف ءاج ام باب يف ثیدحا اذه مدقت دقو ۱(

 . ٠١ ةحفص

 دارملاو ةعبرالا ءافلخلاك هيلع لوخدلا نورثكي نيذلا ةباحصلا :ةصاخلاب دارملا (۲)

 .هيلع لوخدلا اوداتعي مل نيذلا ةماعلاب

 .سانلا ةيقب اهنوغلبي مهو هنع نوذخأي صاوخلاف
 ءاملا طقاسمو ألكلا مهيلا رظنيل موقلا مدقتي نم لصالا يف وهو .دئار عج :داوزلا )۳(

 .ةباحصلا رباكا انه دارملاو

 )٤) ريفو ماع ةدافتسا دعب الا هدنع نم نوقرعتي ال ىنعملاو .

 .سانلل ةاده يأ (۵)
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 لا ا ربا

 « مهرفنی الو مهفّلؤيو ( هینعی امف الا هناسل ن 2 هللا

 نم مهنم سرتحيو سانلا رذحيو مهیلع هيلويو موق لک مرک مرکی
 لاسيو «هباحصا دقفتيو ُهَقّلَحو ُهرشب مهنم دحأ نع يوطَي نا ريغ

 «هيهويو حيبقلا حّبقيو .هيوقيو نا نسحیو سانلا ف ااغ سانلا

 لكل « اولیه وا اولفخَی نا ةفاخم لفغی ال ,فلتخ ريغ رمألا لدتعم

 «سانلا نم هنولی هزواجم الو قلا نع رّصقي ال« داتغ هدنع لاح

 ةلزنم هدنع مهمظعأو «ةحيصت مهَّمَعَأ هدنع شا وقرا

 لوسر ناك :لاقف «هسلجم نع هتلأسف لاق .ةرزاؤمو ةاساوم مهنسحا

 سلج موق ىلإ ىهتنا اذإو ركذ ىلع الإ سلجي الو موقي ال هني هللا

 ال ,هبيصنب هئاسلج لك يطعي «كلذب رمأيو «سلجملا هب يهتني ثيح
 يف هضواف وا ُهَسَلاج 7 .هنم هيلع َمَرْكَأ ًادحأ نا ع يت

 هری مل ةجاح هلأس نمو «هنع فرصنملا وه نوكي ىتح ُهَرَّباَص ةجاح

 مه راصف هقلخو طب سانلا سو دق ,لوقلا نم روسيمب وا اهب الإ
 ةنامأو . ءايحو محو دع سلجم هسلجمتاوس قحلا يف هدنع اوراصو ًابأ

 ةتاتَلَف ىثنت الو مرحلا هيف © نّيؤت الو تاوصألا هيف عفرت ال ربصو
 هيف نورقوي نیعضاوتم «یوقتلاب هيف نولضافتي اوناك لب نیلداعتم '

 نوقظفحيو ةجاحلا اذ نورثؤيو «ريغصلا هيف نومحر يو ريبكلا

 . 7 « بيرغلا

 .سبحي يأ (۱)

 لآ .4 كلوح نم اوضفنال بلقلا ظيلغ ًاظف تنك ولو هلوقب هبر هفصو دقو (۲)
 .۷ مقر ثيدحلا جيرخت رظنا (1) .باعتال يا : نیت الو (۳) . ۱0٩4 نارمع
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 انثدح . لضفلا نب رشب انثدح .عیزب نب هللا دبع نب دم انئدح - ۱

 :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع ةداتق نع ديعس ٠

 هيلع تيعُد ولو تلبقل عارك يا يدهأ ول ب هللا لوسر لاق »
 . ۲۲۰ تبجأل

 دمه نع نایفس انئدح .نمح رلا دبع انئدح . راشب نب دمع انئدح ۲

 :لاق هنع هللا يضر رباج نع ردکنلا نبا

 .«نوذرب الو لغب بکارب سیل مل هللا لوسر ينءاج »

 يأ نب ىج انأبنأ . عن وبأ انئدح .نمحرلا دبع نب هللا دبع انئدح - ۳

 ۱ :لاق راطعلا مثيلا

 هللا لوسر ينامس :لاق 7 مالس نب هللا دبع نب فسوي تعمس »

 .) «يمأر ىلع حسمو هرجح يف يندعقأو فسوي هلع .

 عيبرلا انثدح .يسلايطلا دواد وبا انثدح . روصنم نب قاحسا انثدح . ۶

 :هنع هللا يضر كلام نب سنا نع يشاقرلا ديزي انثدح .حيبص نبا وهو

 اهنمث ىرن انك ةفيطقو ثر لحر ىلع ّجح الم هللا لوسر نأ »

 اهيف ةعمس ال ةجحب كل :لاق هتلحار هب توتسا الف یهارد ةعبرأ

 . )۲ ءایر الو

 . ٠۳۳۸ مقرب ماکحالا يف يذمرتلا هجرخآ )۱(

 .« نایشام اهو ركب وباو يندوعي هللا لوسر يناتآ » رباج نع يراخبلا هجرخآ (۲)

 كلذ يف ام .ًايشام هباحصا روزی ناك هنأو بب لوسرلا عضاوت ثیدحا ديفيو
 .ةقلخلا مظع « ليخلا فلاخب باودلا نم برض :نوذربلاو .باوثلا ةرثك نم

 .ةنجلاب رشبم هوبا مالّس نب هللا دبع نبا ريغص يباحص (۳)

 .ةكربلاب هل اعدو يناربطلا داز )٤(

 .۳۲۶ مقر ثيدح جیرخت رظنا (6)

۱۰۳ 



 نع رمعم انثدح .قازرلا دبع انثدح . روصنم نب قاحسا انثدح - ۵

 : كلام نب سنأ نع لوحألا مصاعو .ینانبلا تباث

 هيلع اديرث هنم برقف مل هللا لوسر اعد اطايخ ًالجر نأ»
 . ءابدلا بحي ناكو ءابدلا ذخأي مْ هللا لوسر ناكف لاق ۲۱ ءاّبد

 عنصي نأ ىلع ردقأ ماعط يل عنص اف لوقي ًاسنأ تعمسف :تباث لاق

 "7 « عنص الا ءابد هيف

 ةيواعم انثدح .حلاص نب هللا دبع انثدح .ليعامسإ نب دمت انثدح - 6

 :تلاق ةرمع نع ديعس نب ىبحي نع حلاص نب
 :تلاق «هتيب يف مثلي هللا لوسر لمعي ناك اذام ةشئاعل ليق »

 ف مدخيو هناش بلحیو هبوث يلي : رشبلا نم ا ناک

 .عرقلا وهو (۱)

 . ۱۱4 مقر ثیدح جيرخت رظنا (۲)

 ةالصلاو بدالا يف يراخبلاو (هلها ةنهم يف نوکی) ۲۸۹۱ مقرب يذمرتلا دنع (۳)

 . تاقفنلاو

 ةاش حالصاب هباحصأ رمأف رفس يف ناك مثل هنأ يربطلل (ةریسلا رصتخ ) يف

 عج لع هع لاقف اهخبط لع .رخآ لاقو اهخلس لع :لجر لاقف تعبذ

 ينكلو يننوفكت مکنآ تملع دق لاق لمعلا كيفكن هللا لوسراي اولاقف .بطحا

 . هباحصا نع زیمتم هاري نا هدبع نم هرکی هللا ناو مکیلع زيمتأ نأ هركأ

 وأ هباحصأ هدجمي نا بج ال ناك هيَ هنأ :بابلا اذه ثيداحأ صخلم

 يوذب ینعی ناك هنأو هلا نبا وا اما هولعجف یسیع يراصنلا ترطأ اك هورطی

 قأرما وآ ًادبع ةجاحلا بحاص ناك ولو مهتاجاح ءاضق ىلع مهیلا عمتسیو تاجاحما

 نع یأنیو اهرشنی الو اهعیذی الف تاجاحلا يوذ رارسأ ىلع ًانيما ناك هل هناو

 زئانجلا دهشيو مه وعدیو مهیساویو یضرلا دوعي ناك هنأو اه ریغلا عمس نطاوم

 = بوكرلا باود لقأ وهو رایلا بكري ناک و اهنفدو اهعييشتو اهتالص رضحي يأ

۱۹ 



 لَم هللا لوسر قلخ يف ءاج ام باب - ۸
 ًاثيدح (۱۵) هيفو

 يرقلا ديزي نب هللا دبع انثدح .يرودلا دمم نب سابع انثدح - ۷

 E ب ديلولا ناثع وبا ينثدح . دعس نب تيل انثدح

 :لاق تباث نب ديز نب ةجراخ نع ةجراخ

۱) 

 لوسر ثيداحأ انثدح هل اولاقف ۲۷ تباث نب ديز ىلع رفن لخد »

 ناك هنأو ,ةديهز تناك ولو ةوعدلا لبقيو .مداخلا دبعلا ةوعد بيجي ناكو انأش

 اعاص نيثالث ىلع يدوبب دنع هعرد نهر هنا تح وكشي الو هباحصأ نع هلاح متکی

 ركب وبا صلخف مثلي تافو دعب الا ذحأ كلذب ماعي لو هلهأ اهب نومي ريعش نم
 ةفيطق هيلع ثر لحر ىلع جح هنأو اهداعتساو عردلا ىلع ناك يذلا نهرلا

 نايحالا ضعب يف ناكو هباحصا هل موقي نا هرکی ناكو .مهارد ةعبرا يواست ال

 .ايشام هباحصا روزي

 ناسنا يا لعفي امك ةيداع اهنأب تيبلا يف هتلاح ةشئاع ةديسلا تفصو دقلو

 .هردق نم الو هتءورم نم صقني ال كلذ ناو تيبلا يف عضاوتم

 يضرفلا يندلا يراجنلا يراصنالا ةجراخ وبأ ليقو «ديعس وبأ وه تباث نب ديز

 ىلا هللا لوسر مدق نيح هرمع ناکو .فحصلاو يحولا بتاک « تتاکلا

 ًادحأ دهشو هدرف ردب موي هع ی هرغصتساو ءةنس ةرشع ىدحا ةنيدملا

 :لاقو راجنلا ينب ةيار كوبت موي هي سم يبنلا هاطعاو دهاشملا نم اهدعب امو قدنخلاو

 بتكيو يي لوسرلل ىحولا ۳ ناک و .نآرقلل اذخأ رثکا دیزو مدقم نآ رقلا

 ناكو ءاههتفالخ يف رمعو ركب ينأل بتكي ناکو سانلا ىلا تالسارلا ًاضيأ هل
 هفلختسي رمع ناكو رمعو ركب وبأ كلذب هرمأ .فحصلا ارعج نيذلا ةثالثلا دحأ

 اكو .كومريلا مئانغ مسق ىلوت يذلا وهو ماشلا مدق نيح هعم ناكو .جح اذا

 مكضرفأ » ثيدحلا يفو .هرضي ملف مهسب ةماهلا موي دا وجب
 . دوهيلا ةغل ماعتي نا ر ۾ هرماو « ديز

 ةنيدملاب يفوت .ناثع نمز يف لاملا تيب ىلع ناكو «ماعلا يف نیخسارلا نم ناک و

 . / يوونلل ءامسالا بیذهت نم /ه ۵۶ ةنس
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 هيلع لزن اذإ ناكف هراج تنك ؟مكثدحأ اذام :لاق . ےل هللا

 انعم اهركذ ايندلا انركذ اذإ انكف ۲۲ هل هتبتکف لإ ثعب ىحولا

 انعم هركذ ماعطلا 0 اذاو انعم اهركذ ةرخآلا انت ذو

 () , متع هللا لوسر نع مكثدحأ اذه لكف

 نب دمع نع ريكب نب سنوي انثدح .یسوم نب قاحسا انثدح - ۸

 نب ورمع نع يضرقلا بعك نب دم نع دايز يلا نب دايز نع قاحسإ

 موقلا ّرشأ ىلع هثيدحو ههجوب لبقُي هِي هللا لوسر ناک ›

 ريخ يلا تننظ ىتح لع هثيدحو ههجوب لبقي ناكف 29 كلذب مهفلأتي
 لوسر اي تلقف رمع لاقف رمع وأ ريخ انأ هللا لوسر اي تلقف «موقلا

 ينقدصف هللا لوسر تلأس الف .ناثع لاق ناثع وا ريخ انآ هللا

 . ۵, هتلأس نكأ مل ينأ تددولف

 تباث نع يعبضلا ناهلس نب رفعج انثدح . ديعس نب ةبيتق انئدح - ۳۳۹

 :لاق هنع هللا يضر كلام نب نی

 نب ةلظنحو. ديعس نب دلاخ .ةيواعم يأ . يلع .ناثع ًاضيأ يحولا باتك نمو )١(

 .مهريغو.. ديعس نب نابأو « يمرضحلا نب ءالعلاو . عيبرلا

 .ةسلاجملاو ثيدحلا يف طسبتلا ىلع اذه لدي (؟)

 نيملسملا داوق نم ناكو حتفلا ةوزغ لبق ديلولا نب دلاخ عم ماسأ ليلج يیاحص (۳)

 . اهیف مظع دجسم هلو رصع يفوت ةاهدلاو ةرهلا

 .مهبولقب مالسالا نكمتيل مالسالاب دهعاوثیدح مهنال (9)

 .هوحنب يراخبلاو ۲۳۸۵ مقرب ماسمو ارصتخ ۳۸۸۰ مقرب يذمرتلا هجرخا (۵)

۹ 



 (9 ًاباخص الو ۲۱ ًاشَّحْفَتُم الو ًاشحاف لب هللا لوسر نكي »

 . « حفصيو وفعي نكلو .ةئيسلا ةئيسلاب ءيزجي الو قاوسألا يف

 ةورع نب ماشه نع ةدبع انثدح .ينادمملا قاحسا نب نوراه انثدح - ۲

 :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع هيبأ نع

 يف دهاجي نا الإ ۲٩ طق ًائيش هديب هني هللا لوسر برض ام»
 . ۲ ةأرما الو ًامداخ برص الو ل هللا ليبس

 دوصنم رع نمادع نب :لمصف ايدج ا نب دا ف ج57
 :تلاق ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع

 ملام طق اهملظ ةملظم نم ًارصتنم هل هللا لوسر تيأر ام ١
 نم ناك ءيش هللا مراح نم كهتنا اذإف . ءيش هللا مراحم نم كهتني

 ملام اهرسيا راتخا الإ نيرمأ نيب رّيخ امو "" ًابضغ كلذ يف مهدشأ
 . “۾ ًامثأم نكي

 يف هلاعتسا ناك ناو .هتافصو هلاعفأو هلاوقأ يف هعبط يف .شحفلا وذ :شحافلا (۱)

 . شحفلا فلكتم : شحفتملاو . رثكا لوقلا

 .توصلا ديدش :باخصلا (؟)

 .۲۰۱۷ مقرب ربلا يف يذمرتلا هجرخأ (؟)

 زيزاعتلاو دودحلا قيال نأ رمالا يلو وأ مامالل ىلوالا نا ثيدحلا اذه نم ذخؤي (4)

 . اهيفوتسي نم اه مقي لب «هسفنب

 .هدعب ًادحأ لتقي لو هديب فلخ نب يلأ لتق هناف دحأ ةوزغ يف ثل هنم عقو دقو )0(

 ۰۱۹۸۶ مقرب حاكنلا يف ةجام نبا هجرخأ (1)

 .نيدلا يف هتبالصل كلذ بكترا نم مقتني نأ ینعلاو (۷)

 هلع ينلا لئاضف يف ماسمو بدالا ينو هب يبنلا ةفص يفو دودحلا يف يراخبلا (۸)
 . بطلاو ۵ مقرب بدالا يف دواد وباو

۱۹۷ 



 امو ءطق () فأ يل لاق اف نينس رشع ےب هللا لوسر تمدخو

 ناكو .هتكرت مل هتكرت ءيشل الو «هتعنص مل هتعنص ءيشل يل لاق

 الو 29 ًازخ تسسم الو اقلخ سانلا نسحأ نم هنو هللا لوسر

 تممش الو « هو هللا لوسر فك نم نيلأ ناك ًائيش الو ًاريرح

 . 9 هنو يبنلا قرع نم بيطأ ناك ًارطع الو طق اكسم

 الاق ( دحاو ىنعملاو ) ىبضلا ةدبع نب دمحاو «ديعس نب ةبيتق انثدح ۰

 :هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يولعلا ماس نع ديز نب دامح انئدح

 :لاق (7ةرفص رثأ هب لجر هدنع ناك هنا يّ هللا لوسر نع »

 ماق الف ,ههركي ءيشب ًادحا هجاوي داكي ال متي هللا لوسر ناكو

 . 7 «ةرفصلا هذه ؟9ٌعَدَي هل متلق ول :موقلل لاق

 يلا نع هبعش انثدح .رفعج نب دم انثدح .راشب نب دمحم انثدح ١"

 :تلاق اهنا ةشئاع نع يلدجلا هللا دبع يلأ نع قاحسا

 مربت ةملك يهو « نيونت نودبو نيونتلاب اهرسكو ءافلا ديدشتو ةزمملا مغب :فأ (۱)

 ركذملاو عمجلاو ىنثملاو دحاولا هيف يوتسيو «هنم رجضتی ام لكل لاقت لالمو

a 

 .ريرحو فوص نم لمعت بايث : زا (۲)

 دواد وباو ماسمو تايدلاو اياصولاو بدالا يف يراخبلاو ۱۲۳۲۳۲ ۰ ۹ مقرب يدمرتلا )۳۸

 . 1۷۷ مقري

 .نارفعز نم ةرفص ةيقب يا :ةرفص )٤(

 . رفصعلا هلثمو رفعزلا ةهارك ىلع روهمجا (۵)
 .هوحنب دواد وبا هجرخأو ةحلصلا یعادل كلذ لعف نا رفاضلا (1)

۱۳۹۸ 



 ةورع نع ردكنملا نب دم نع نايفس انثدح .رمع يلا نبا انثدح ۶

 :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 نبا سئب :لاقف هدنع انأو ب هللا لوسر ىلع ) لجر نذأتسا »

 , 7 لوقلا هل نالأ لخد الف هل نذأ مث قریشعلا وخا () (وأ ) ةريشعلا

 ای: لاقف لوقلا هل تنلأ مث تلق ام تلق هللا لوسر اي تلق جرخ الف

 ءاقتإ سانلا هعدو وأ سانلا هكرت نم سانلا رش نم نإ ةشئاع
 ,( « هش و

 نمحرلا دبع نب ريمُع نب عیج انثدح .عیکو نب نايفس انثدح - ۵
 دبع ابأ ینکیو) ةجيدخ جوز (۵) ةلاه يلا دلو نم ميت ينب نم لجر انأبنأ: يلجعلا

 :لاق ىلع نب نسحلا نع ةلاه يلأ نبا نع ( هللا

 :لاقف هئاسلج يف يل ىبنلا ةريس نع (” يبأ تلأس نيسحلا لاق »

 لهأ نم كاذ اذا ناكو .عاطلا قمحالا هل لاقي يذلا ,يوازفلا نصح نب ةنييع وه )۱(

 ةحيصن لب ةبيغب سيل اذهو هرش يقتيل لاق ام متع لوسرلا هيف لاق اذلو قافنلا
 ءالعلا ربتعا دقو تاحوتفلا ضعب رضحو همالسل نسحو كلذ دعب ملسا دقو ةمالل

 .فلآتلاو ةارادلا باب نم رضاح وهو هل هتن الاو بئاغ وهو هيف بع ينلا لوق
 . كش نود « ةريشعلا وخأ » يراخبلا ةياورو .يوارلا نم كشلا (۲)

 هنال ةافجلا نأش وه اك .مهيف عاطمو مهسیئر ناك هنأل هموق مسيل هفلأتیل هل نالا )۳)

 . ًارما هل نوصعی ال مهنال نایصعلا مهل نيزو هتريشع لاح دسفال لوقلا هل نلي ملول
 دواد وباو ۲۵۹۱ مقرب ماسمو بدالا يف يراخبلاو ۱۹۹۷ مقرب ربلا يف يذمرتلا )4

 . ٤۷٩۱ مقرب
 .۷ مقر ثيدح . ٩ ةحفص يف ةلاه يبأ نع ةملك رظنا (۵)

 هل هللا لوسر طبس هللا دبع وبا «نیسحلاو بلاط يبأ نب يلع انديس وه هوبأ (1)
 ةنس نابعش نم سماخلا يف دلو .ةنجلا لهأ بابش اديس نسحلا هوخأو وهو هتناحيرو

 ىدحا ةنس مرحملا نم رشاعلا ةعمجلا موي هنع هللا يضر لتق .ةرجفا نم عبرا
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 سيل «بناجلا نيل قّللا لهس ,۲ رشبلا مئاد لل هللا لوسر ناك

 ا" حاشم الو بايع الو شاحف الو باخص الو ظيلغ الو ظفب

 دق هیف بیخی الو ۰۲۱ هیجار هنم سيؤي الو يهتشي ال اع لفاغتي

 كرتو « "ينعي ال امو ۲0 راثک الاو 9 ءارلا : ثالث نم هسفن كرت

 3 هتروع بلطي الو هبيعي الو ًادحا مذي ال ناك : ثالث نم سانلا

 الو

0 

 ىلع اغأك هؤاسلج قرطا ماکت ادا و دباوت اجر امف الا ماکتی

 ,ثيدحلا هدنع نوعزانتی ال ءاوملكت تكس اذاف ۲0 ریطلا مهسوژر
 مطوا ثيدح هدنع مهثیدح غرفی ىتح هل اوتصنا هدنع ماکت نمو

 بیرغلل ربصیو هنم نوبجعتی ام بجعتیو هنم نوکحضی ام كحضي

 هباحصأ ناك نإ قح .هتلأسمو هقطنم يف "!ةوفجلا ىلع

(۱) 

 مسا )۲(

(۳( 

(1 

(۵1 

(1) 

 ةمطافو رغصالا يلعو ربكالا ىلع «دالوأ هلو قارعلا يف ءالبركب ةيرجه نيتسو

 . / يوونلل ءامسالا بیذهت نم / ةنيكسو
 . سانلا عم هتشاشبو هجولا ةقالط يا :نيشلا نوكسو ءابلا رسكب : رشبلا

 .«حادم الو » هلدب ةخسن فو .لخبلا وهو حشلا نم ةلعافملا باب نم لعاف

 .هرب نم اسيا هريصي ال يا

 .« ةنجلا ضبر يف ًاتيب هل هللا ينب قحم وهو .ءارملا كرت نم » درو دقو لادجلا : ءارملا
 . ةنجلا لوا يف يا

 .هريغو سولجلاو يشملا يف هسفن ماظعتسا يأ

 نع مه نيذلاو 9 ىلاعت لاقو « هينعي ال ام هک رت ءرملا مالسا نسح نم» درو دقو

 .۳ نونمؤملا . نوضرعم رغللا

 ديري ام رهظیال ینعلاو ءرهظ اذإ هنم يحتسي ام يهو ؛دحأ ةررع بلطیال يأ

 .سانلا نع هبفخ و هرتس صخشلا

 هل ET نوک رحتي ال هایا مهلالجال اوناك مهنا . ینعلا

 .كرحتي نا فاخي وهف .هديصي نا ديري رئاط

 .ةافجلا ضعب نم ردصي ناك ام ةظلغلاو ءافجلا ىلع يأ
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 الو

 (0 هودفرآف اهبلطي ةجاح بلاط متيأر اذإ :لوقيو ”ْمَهَنوُيِلِجَتِيل

 ىتح هثيدح دحا ىلع عطقي الو 7 ءىفاكم نم الا ءانثلا لبقي

 .)« مايق وا يهنب هعطقيف ۲٩ زوجي

 نايفس انثدح . يدهم نب نمحرلا دبع انثدح . راشب نب دم انئدح

 نع

 طق

 : لاق ردکنلا س دم

 اعيش وتقع هللا لوسر ۲۳ لثس ام لوقی هللا دبع نب رباج تعمس

 .۲) ال لاقف

 انئدح . يكملا يشرقلا (مساقلا وبا) نارمع نب هللا دبع انئدح - ۷

 :لاق اهنع هللا يضر سابع نبا نع هللا دیبع نع باهش نبا نع دعس نب هاربا

01) 

(۲) 

(۳) 

(V۷) 

 نوكي ام دوجأ ناك و « ريخ اب سانلا دوجأ ب هللا لوسر ناك ٠

 :لاقف .لدعا هللا لوسراي لاقف امسق مسقي وهو هاتأ ةرصيوخلا اذ نا درو دقو

 .لدعأ نكأ مل نا ترسخو تبخ دقل .لدعأ مل نا لدعي نمو .كحيو

 ام مهلئسا ببسب اوديفتسيل ری هسلج ىلا ءابرغلا ءيجي نا نونمتي يأ

 .هنولأسي نأ نوبيهتي اوناك مهنال مهتبيغ يف نودیفتسی ال

 . هتبلط ىلع هونيعأ يأ

 . هب قئاللا زواحتم ربغ حدلا يف دصتقم يا

 .هادعتيو قحلا زواحب يا

 .سلجلا كلذ كاني يأ

 اما لب .طق هل ًادر كيطعاال :لاقف ريخلا نم ايندلا رومأ نم ًاكيش دحأ هلأس ام يأ

 .هل وعدي وا هدعي ناب لوقلا نم ًاروسيم هل لوقي نا وا ًاروسيم ناك نا هيطعي نا
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 (” نآرقلا هيلع ضرعيف ليربج هيتأيف خلسني ىتح )7 ناضمر رهش يف

 حیرلا نم ريخلاب دوجا هل هللا لوسر ناك ليربج هيقل اذإف

 "۹ ةلسرلا

 سنأ نع تباث نع ناهلس نب رفعج انربخأ . ديعس نب ةبيتق انثدح - ۸

 :لاق هنع ىلاعت هللا ىضر كلام نبا

 . ( « دغل ًائيش رخ دی ال ملال ىبنلا ناك ب

 ماشه نع يلأ ينثدح .ينيدملا ةقلع يلأ نب ىسوم نب نوراه انثدح - ۹

 :هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع هيبأ نع مسأ نب ديز نع دعس نبا

 ام رع يبنلا لاقف هيطعي نا هلأسف لب ىنلا ىلإ ءاج ًالجر نأ

 هلع هركف . هیلع ردقت ال ام هللا كفلك اف ۲٩ هتیطعأ دق هللا لوسر

 ,تاقوالا نم هريغ يف مهيلع لضفتي ال ام هدابع ىلع هيف ىلاعت هللا لضفتي رهش هنأل (۱)

 .تاريخلا مسوم ناضمر رهش نألو

 لیربج ىلع يم هللا لوسر اهأرق يتلا ةءارقلا يه تباث نب ديز ةءارق نأ درو دقو (۲)
 .هيف ضيق يذلا ماعلا يف نيترم

 . قلخلا ءدبو نآرقلا لئاضف يفو مَ ينلا ةفص يفو يحولا ءدب يف يراخبلا هجرخأ (۳)

 . هلع ينلا لئاضف يف ماسم هجرخأو
 . 7778 مقرب دهزلا يف هننس يف يذمرتلا هجرخأ (1)

 فعضل مهتنس توق هلايعل رخدي دقو .هبر ىلع هلكوت لاكل هڅی هنم اذهو

 هنأ ١ نيحيحصلا يفو .هتمأ نم نيليعملل ةنس نوكيلو « متل هيلا ةبسنلاب مهلك وت
 .« مهتنس توق هلهال رخدي ناك ر

 دق كنأ ىنعملا نوكي نا لمتحيو .ةقباس ةرم يف هاطعأ دق ناك مي هنأ لمتحي (0)

 يف اثیش هل مزلت نأ ةجاح الف ,ءيش يدنع ام كلوق وهو لوقلا نم رويسملا هتيطعأ

 .كتمذ

۱۷۲ 



 نم فخت الو قفنآ » هللا لوسر اي راصنألا نم لجر لاقف رمع لوق

 را ههجو يف فرعو لا لوسر مسبتف «الالقا شرعلا يذ
 .« ترمآ اذهب لاق مث يراصنالا لوقل

 ليقع نب دم نب هللا دبع نع كيرش انربخآ . رجح نب يلع انئدح - ۰
 :تلاق ءارفغ نب وعم تن لا نع

 يناطعأف "" بز رْجأو بطر نم ٠ عانقب هِي يبنلا تيتأ»
 .0 + ًايهذو ایل هفك ءلم

 نع سنوي نب ىسيع انثدح : اولاق دحاو ريغو مرشخ نب ىلع انئدح - ۳01

 : اهنع هللا يضر ةشئاع نع هيبا نب ةورع نب ماشه

 .(9 « اهيلع بيثيو ةيدهلا لبقي ناك لّ ينلا نإ ١

 لع هللا لوسر ءايح يف ءاج ام باب - 4

 ( ناثیدح هيفو )

 ةداتق نع ةبعش انثدح .دواد وبا انثدح .ناليغ نب دوم انثدح ۲۳

 :لاق يردخلا ديعس يلا نع ثدحي ةبتع يلأ نب هللا دبع تعمس : لاق

 هرک اذإ ناكو  اهرذخ يف ءارذعلا نم ءايح ّدشأ هِي ناك »

 .قبط يأ )۱(

 راغص وهو بغزأ عج بغزلاو ءراغص ءاثق يأ مجلا نوكسو ةزمهلا حتفب : رجأ )۲(

 . بغزلا نم ءاثقلا ىلع ام هب هبش هيلع علط لوأ شيرلا
 . عیبرلل ةجرت قبسو ۲۰۵و ۲۰۶ مقر ثيدح ةهكافلا باب يف ثيدحلا اذه قبس (۳)
 . 5057 مقرب عويبلا يف دواد وباو يراخبلاو دحاو ربلا يف يذمرتلا هجرخأ (4)

 . رتسلا : ردخلاو  رکبلا تنبلا : ءارذعلا )6(
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 ۱« ههجو يف ۲۲ فرع ائيش

 نع روصنم نع نایفس انثدح . عيكو انئدح . نالیغ نب دوم انثدح ۳

 : لاق ةشئاعل ىلوم نع .يمطخلا ديزي نب هللا دبع نب یسوم

 ام تلاق وا يم هللا لوسر جرف ىلإ ترظن ام ةشئاع تلاق »

 ” « طق ر هللا لوسر جرف تيأر

 ( تلم هللا لوسر ةماجح يف ءاج ام باب - ۵۰

 ثيداحأ (1) هیفو

 و عا

 هلرمأف (0 (ةَبْيَط وبأ) همجح بم هللا لوسر مجتخا »

 نإ: لاو 197 ها رخ ا اوما هلأ لك و ماعط نم ۱

 . ءيشلا اذهل هتهارك مهفيف ههجو ريغتي يأ ههجو يف فرع .(۱ )

 يف ةجام نباو هيب يبلا لئاضف يف مسمو.بدألا فو هَ يبنلا ةفص يف يراخبلا (؟)
 ۰1۱۸۰ مقرب . دهزلا

 . 117۲ مقرب ةراهطلا يف ةجام نبا هجرخأ (۳])

 هب مجح ام يهو تمجحلاب مدلا جارخاو دلجلا طرش يهو : ءاحلا رسکب :ةماجحلا )٤)

 . لكوتلل فانم ريغ عورشم ندبلا ريبدت نأ ىلا ةراشا مب هماجتحا يفو

 . يراصنالا دوعسم يبأل وأ ةث راح ينبل ًادبع ناک و عفان همسا (6)

 . دادما ةعبرا عسي لايكم غاصلا (1)

 ةثالث هجارخ ناكو هجارخ نم هنع اوعضوف هنع فيفختلا يف هديس هل ينلا مك (۷)

 ذخأو يوادتلا لح ثيدحلا اذه نم ذخؤيو ًاعاص هنع اوعضوف رمت نم عصآ
 .نيدلا بر دنع ةعافشلاو بيبطلل ةرجالا

۱۷ 



 هب متيوادت ام لثمأ نم نا وأ "ةماجحلا هب متيوادت ام لضفأ

 7 ةماححلا

 نع رمع نب ءاقرو انثدح .دواد وبا انثدح . ېلع نب ورمع انئدح ۵

 : يلع نع ةليمج يأ نع ىلعألا دبع

 ١ ماجحلا تيطعأف ينرمأو مجتحا ب يبنلا نأ أجره«  .

 يروثلا نايفس نع ةدبع انثدح .ينادمملا قاحسا نب نوراه انثدح - "17

 : لاق هنظأ سابع نبا نع يبعشلا نع رباج نع

 ىطعأو نيفتكلا نيبو ٩( نيعدخألا ىلع مجتحا هلع يبنلا نا »

 . «٩ هطعی مل ًامارح ناك ولو هرجأ ماجحلا

 عفان نع ليل يلا نبا نع ةدبع انثدح .قاحسإ نب نوراه انثدح ۷

 : رمع نبأ نع

 لاقف كجارخ ک هلأسو «همجحف ًاماجح اعد هلع يبلا نأو

 .«هرجأ هاطعأو ًاعاص هنع عضوف عصآ ةثالث

 فلتخي ةماجحلا رمأو ةراحلا دالبلا نم مهمكح يف نمو زاجحلا لهال باطخلا (۱)

 .جازملاو ناكملاو نامزلا فالتخاب

 يف ماسمو ٠١70 مقرب بطلا يف يراخبلاو ۱۲۷۸ مقرب عويبلا يف يذمرتلا هجرخأ (۲)
 51 مقرب دواد وباو ۳ مقرب ةاقامسلا

 )  )۳مقرب تاراجتلا يف ةجام نبا ۲۱۰۳ .

 .قنعلا يناج يف ناقرع :ناعدخألا (4)

 دبع يبنلا مجح » ظفلب ماسمو يراخبلاو ۳۶۲۳ مقرب عویبلا يف دواد وبا هجرخآ (۵)

 ناك ولو هتبی رض نم هنع ففخف هديس ماکو هرجأ ی يبنلا هاطعأف ةضايب ينبل
 .« هلم ينلا هطعي مل ًاتحسا



 يضر كلام نب سن نع ةداتق انثدح :الاق مزاح نب ريرجو مایه انثدح . مصاع

 :لاق هنع هللا

 ناكو 27 لهاکلاو نيعدخألا يف مجتحي ی هللا لوسر ناك ٠
 . «  نیرشعو ىدحإو (رشع عستو ةرشع عسل مجتحي

 ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع انأبنأ . روصنم نب قاحسا انثدح - ۹

 : كلام نب سنأ نع

 رهظ ىلع  للمب مرح وهو مجتحا مل هللا لوسر نإ »
 . "7 29 مدقلا

 هم هللا لوسر ءامسا يف ءاج ام باب - ۱

 ۳ ( ناثيدح ) هیفو

 انثدح اولاق . دحاو ريغو يموزخملا نمحر لا دبع نب ديعس انثدح ۰

 .رهظلا ىلعأ لهاكلا (۱)

 .اذكهو رهشلا نم تلخ ةليل ةرشع عبسل مجتحي يا (۲)
 .هوحنب 487 مقرب بطلا يف ةجام نباو ۲۰۵۵ مقرب بطلا يف يذمرتلا هجرخأ (۳)

 .مرحملل كلذ زاوج ىلع لديف مرحم وهو )٤(
 .ةنيدملا نع اليم رشع ةعبس ىلع ةنيدملاو ةكم نيب لحم وهو (6)
 نم اهعضاوم فلتختف ررضلا عفدل تعرش امنا ةماجحلاف ةلجر مدق رهظ ىلع يأ (5)

 . ندبلا

 ۱ .هسأر طسو يف مجتحا ا نا يورو (۷)

 دقو .ًافصو وأ ًالع تناك ءاوس لب هللا لوسر ىلع قلطت يتلا ظافلألا دارلاو (۸)

 ةئامسمخلا تبراق دقو ةيوبنلا ءامسالا يف ةينسلا ةجهبلاب اهامس ةلاسر ىطويسلا فلا
 .ىمسملا فرش ىلع لدت ءامسالا ةرثك نا ةدعاقلاو
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 :لاق ۲۷ هيبأ نع معطم نب ريبج نب دم نع يرهزلا نع نايفس
 انأو دمحأ انأو دمع انأ ًءامسأ يل نإ : مَع هللا لوسر لاق »

 ىلع سانلا رشحي يذلا رشاحلا انأو رفكلا يب هللا وحي يذلا يحاملا
 . 7 ( يبن هدعب سيل يذلا بقاعلاو » (9 بقاعلا انأو 7 يمدق

 نم هوبأ ناكو يدع نب معطم نب ريبج ليلجلا يناحصلا وه :معطم نب ريبج (۱)
 يراسأ يف هملكيل ردب دعب هيب يبنلا ىلع ريبج مدق دقو .اهئاسؤرو .ةكم فارشا

 ينتنلا ءالؤه يف ينملكو ايح معطملا كوبا ناك ول» هل يبنلا هل لاقف ءردب

 .ىحرجلا يا :ينتنلاو « هل مهتكرتل
 نأ (هقلخ وه اك ) ينلا دارأف اليمج هب ينلل مدق دق يدع نب معطملا ناكو

 هللا ىلا ًايعاد فئاطلا ىلا بهذ امل ملي هللا لوسر نأ كلذ .هنم لمجأب ليمجلا دري
 کم لخدي نأ هيلع شيرق تبأف انيزح ةكم ىلا داع .ًاحيبق ًادر اهلها هدرو

 وه سبلف «مركلا ةياغ ايرك لجرلا ناكو .هراوج يف لخديل معطملا ىلا لسرأف
 ىلصو تيبلاب فاطف هب نوطيحم مهو ةكم لخدو هئاقلل اوجرخو حالسلا هؤانبأو
 اهيف تألامت يتلا ةملاظلا ةفيحصلا ضقن يف ريبك علض هل ناك دقف ًاضياو نيتعكر
 هلع يبنلا عمسف هموق نيد ىلع ناك ردب دعب ريبج مدق الو مشاه ينب ىلع شيرق

 هسفن يف ةمكحملا اهيناعمو غيلبلا اهبولسا رثأف 6 روطلا 9 ةروسب برغملا يف أرقي
 ضعب انل يورو «همالسا نسحو دعب ملسا م هبلق يف ناميالا رقو ام لوا كلذ ناكف
 / 1۰ ةنسلا ۳ ددعلا رهزألا ةلجب رظنا / هل يبنلا نع ثيداحألا
 . ۱۹۹۸/۱ عيبر

 .هرثآ ىلع سانلا رشحيو رشحملا موي سانلا مالسلاو ةالصلا هيلع مدقتي )۲(
 .هدعب يبن الف ءايبنألا بقع يتأ يذلا يأ (۳)

 .ثيدحلا يف ًاجردم نوكيف يرهزلا لوق نم اذه ليق (:)
 ريسفتلا يفو ل ينلا ةفص يف يراخبلاو ۲۸:۲ مقرب بدالا يف يذمرتلا هجرخأ (0)

 ءةبوتلا یبنو ,ةمحرلا ينو ماسم دازو هع ينلا لئاضف يف ماسمو فصلا ةروس ريسفت
 .ةمحلملا يبنو ةياور و

۱۷۷ 



 مصاع نع شايع نب ركب وبأ انثدح .يفوكلا فيرط نب دم انثدح - ۱
 :لاق ةفيذح نع لئاو يبأ نع

 دمحأ انأو دم انأ لاقف ةنيدملا قرط ضعب يف ملم يبنلا تيقل »

Eیر الا اتو مش اار فسا  

 ۱ ۱ .« حالما

 .ماعنالا ۱۱۷ نیلاعلل ةحر الا كانلسرا امو ىلاعت لاق () )

 نيذلا كئلوأ : ىلاعت لاق ءايبنالا نم ةعبس نم راثآ افق يذلا هانعمو « ءافلا رسكب (۲)

 مخو ءايبنألا راثآ ىلع هب ىفق يذلا يأ . ءافلا حتفب وأ «هدتقا مهادهبف هللا ىده

 .ديدحلا ةروس انلسرب مهراثآ ىلع انيفق مم ىلاعت لاق .ةلاسرلا هب

 . ضعبب مهضعب اهيف سانلا موحل كابتشال كلذب تيمس برحلا يهو ةمحلم عج (۳)

 يعادلا ؛نيبملا .ريذنلا ء رشبملا  دهاشلا : مركلا نآرقلا يف هلع هئامسا نم عقو

 ؛نیمالا .ديهشلا « يداها ؛:ةمعنلا ةمحرلاو ءركذملاو :. رينملا جارسلا هللا ىلا

 .محرلا فوؤرلا ءرثدملا «لمزلا
 .قودصملا .قداصلا , عفشملا عیفشلا ۰ ىفطصملا .راتخملا «ةروهشملا هئامما نمو

 ةميرك ناعمو ةفيرش صئاصخ ىلع لدت تناك اذا امسالو ءءامسالا ةرثك ناو

 .هفالخا مظعو هتمه ولعو ىمسملا فرش ىلع لدت ةلضاف

 ةرثك ىلا هبسن اذا هدمح :لاقي ةغلابملل ديمحتلا نم لوعفم مسأ «دمجوو

 .ىرخأ دعب ةرم دمح يذلا وه وأ لئاضفلاو دماحملا

 لازت الو «ةلضافلا قالخالاو ةدومحملا لاصخلا هيف تلماكت متلي انلوسرو

 موي ىلاو اذه انتقو ىلا هيلع ءانثلاو هدمحب جهلت فولالا فولا تائم لب فولألا

 . نیلاعلا برل سانلا موقي

 نولوالا هدمحي فقولا لوه مهحيريو سانلا يف عفشي انیح رشحملا ينو

 ةرهاظلا ةصيصخلاو ةليضفلا هذهب ميركلا باتكلا يف ىلاعت هللا هون دقو نورخآلاو

 « دوم ًاماقم كبركثعبي نا ىسع كل ةلفان هب دجهتف ليللا نموإ هنأش زع لاقف

 ضعب هب ىمست امناو ةيلهاجلا يف ًاروهشم مسالا اذه نكي ملو 79 ةيآلا ءارسالا
 ثعبيس ًايبن نأ باتکلا لهأو نابهرلاو رابحالا نم اوعمس ال هداليم برق برعلا

۱۷۸ 



 نع ةملس نب دامح انأبنأ ليمش نب رضنلا انثدح روصنم نب قاحسإ انثدح

 .هانعمب هوحن هل يبنلا نع ةفيذح نع رز نع مصاع
 .هنع هللا يضر ةفيذح نع رز نع مصاع نع ةملس نب دامح لاق اذكه

 هلع هللا لوسر نس يف ءاج ام باب - ۳

 ثيداحأ (5) هيفو
 نب ايركز انثدح .ةدابع نب حور انثدح .عينم نب دمحا انثدح - ۲

 :لاق سابع نبا نع رانيد نب ورمع انثدح .قاحسا

 ةنيدملابو هيلإ ىَحوُي ةنس ةرشع ثالث ةكمب مَع ىبنلا ثكم »

 .۲) « نيتسو ثالث نبا وهو يفوتو ارشع

 يلأ نع ةبعش نع رفعج نب دم انثدح .راشب نب دم انثدح - ۳
 :لاق بّطخي هعمس هنأ ةيواعم نع ريرج نع دعس نب رماع نع قاحسا

 ءرمعو ركب وباو نيتسو ثالث نبا وهو ملي هللا لوسر تام »
 ۳ « نيتسو ثالث نبا (۱ انأو

 .لاقم نم صخلم / كلذ ءاجر اذهب مهءانبآ اومسف « ادم » یمسی نامزلا رخآ 5

 .م ١954 لوالا عيبر ددع رهزالا ةلجمب

 لئاضف يف يزاغملاو ةرجما يف يراخبلاو 5710 مقرب بقانملا يف يذمرتلا هجرخأ )١(

 .لئاضفلا يف ماسمو نارقلا

 تومأ ينإو مهتقفاوم عقوتم انأو يأ فنأتسم مالك اذه « نیتسو ثالث نبا انأو» (۲)
 يف ةيواعم تام ءافلخلا خيرات يف يطويسلا لاقو يوونلا ههجو اذك هذه يتنس يف

 .قشمدب ةيباجلا باب يف نفدو ه ٠٠ ةنس بجر

 دعب ةيواعم توم رخأتو .نينس سمخب ةثعبلا لبق ةيواعم دلو : ينالطسقلا لاقو
 .ةنس نينامث يلاوح شاع دقو ةنسلا هذه

 . هل ينلا لئاضف يف مم هجرخأ (۳)

۱۷۹ 



 جيرج نبا نع قازرلا دبع انثدح .يرصبلا يدهم نب نيسح انثدح - ۶

 :ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع

 . "7 «ةنس نيتسو ثالث نبا وهو تام هب ینلا نأ »

 انثدح : الاق یقرودلا مهاربا نب بوقعيو عينم نب دمحا انثدح _ ۳10

 : لاق مشاه ينب یوم راع انأبنأ ءاذحلا دلاخ نع ةيلع نب ليعامسا

 سخ نبا وهو هع هللا لوسر يفوت لوقي سابع نبا تعمس »
 ۱ ست مت 3

 ,ماشه نب ذاعم انثدح :الاق نابأ نب دحو راشب نب دمه انثدح - ۳۰

 : ةلظنح نب () لقغد نع نسحلا نع ةداتق نع . يأ ينثدح

 .« نيتسو سمح نبا وهو ضبق هر يبنلا نأ

 نمز يف ناكو هِي ينلا نم  اعامس هل فرعن ال لفغدو : ىسيع وبأ لاق
 . الجر ملم يبنلا

 يف ماسمو مَع يبنلا ةفصو يزاغملا يف يراخبلاو بقانلا يف يذمرتلا هجرخأ )١(

 ي يلا نس م باب لثاضفلا
 لئاضف فو يزاغلاو ةرجهلا يف يراخبلاو ۳۹۵۲ مقرب بقانملا يف يذمرتلا هجرخأ (؟)

 لاقو .رثكا نيتسو ثالث ةياور ليعامسا نب دم لاق لئاضفلا يف ماسمو نآرقلا

 نبا ىلع ایهرکنا ةورع سابع نبا ةياور ركناو ءاهرهشاو اهحصا يه يوونلا

 .ةوبنلا لوا كردي مل هنا لاقو سابع

 يف سرافب تامو ةرصبلا لزن مرضخم ةباسنلا يمودسلا ديز نبا وهو رفعج نزوب (۳)
 .جراوخلا لاتق

 .لسرم ثيدحلا اذهف (۶)

 ؛يذمرتلا دنع هتبحص تبثت ىتح هب هب عمتجا هنا تبثي مل نكلو الجر ناك (۵)

 .اثيدح یورو ةبحص هل الفغد نا يديمحلا لاقو

۱۸۰ 



 نب كلام انثدح .نعم انثدح . يراصنألا ىسوم نب قاحسا انثدح - ۷

 :لوقي هعمس هنا كلام نب سنا نع نمحرلا دبع يلا نب ةعيبر نع سنا

 الو ريصقلاب الو نئابلا ليوطلاب سيل ثّ هللا لوسر ناک »
 هثعب . 7 طبسلاب الو ططقلا دعجلاب الو مدآلاب الو قهمألا ضيبألاب

 ةنيدملابو "7 نينس رشع ةكمب ماقأف ةنس نيعبرأ سأر ىلع ىلاعت هللا

 هتيحلو هسأر يف سيلو 2 ةنس نيتس سأر ىلع هللا هافوتو نينس رشع

 (©9, ءاضیب ةرعش نورشع

 نع نهرلا دبع يلأ نب ةعيبر نع سنأ نب كلام نع ديعس نب ةبيتق انثدح
 .هوحن كلام نب سنأ

 لَم هللا لوسر ةافو يف ءاج ام باب - ۳

 اثيدح ( ١4 ) هيفو

 .دحاو ريغو ديعس نب ةبيتقو ثيرح نب نيسحلا راع وبأ انثدح - ۸

 :لاق كلام نب سنأ نع يرهزلا نع ةنيبع نب نايفس انثدح : اولاق

 موي ٩ ةراتسلا فک سم هللا لوسر ىلإ اهترظن ةرظن رخآ»

 )١( مقر ثيدح يف تادرفملا هذه حرش رم ١١١.

 .ةنس ةرشع ثالث اهب ماقأ هنأ يناني الف يحولا ةرتف دعب هلعل (۲)

 نبا وهو هللا هافوت رثكالا ةياور نأل تارشعلا ىلع دئازلا رسكلا طقسا هنأ زوجي (۳)

 .نيتسو ثالث

 .كانه هجيرخت رظناو 20١١ مقرب قبس ثيدحلا )٤(

 هنأ دارملاو مهتويب ىلع رئاتسلا قيلعت مهتداع نم ناكو ,هب رتسي ام :نيسلا رسكب (۵)

 يه خر اهيف يفوت يتلا ةرجحلاو .فيرشلا هتيب ىلع ةقلعلا ةراتسلا فشكب رمأ

 - ناكملا اذه ةمرح نأ ىلا ةراشأ ةراتسلا فشكب هرمأو اهنع هللا يضر ةشئاع ةرجح
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 يلا فلخ سانلاو ()فحصم ةقرو هنأك ههجو ىلإ ترظنف .نينثالا

 وبأو ءاوتبثا نا سانلا ىلإ راشأف اوبرطضي نا سانلا داكف ۰۲ ركب
 500 اس اا ا مط ۳ 5

 كلذ رخا نم هلع هللا لوسر يفوتو فجسلا يقلاو مهموب ركب

 . ) « مويلا

)۳( 

 وهو يم يبنلا اوأرف ةرجحلا لوخد نم هریغو سنآ نكمت مث نمو تعفر دق
 .ةدربب یجسم

 .ةافصلاو نسحلا يف فحصم ةقرو هنأك

 مدقت اهيفو لئاسمب قلعتت تارابع ثيدحلا اذه يف عج ثيدحلا يوار نأ رهاظلا

 ريشت ةيناثلا ةرابعلاو ,ةافولا دعب ناك ةراتسلا عفر نا ديفت ىلوالا ةرابعلاف . ريخأتو

 لبقو ةافولا لبق تناك هذهو ي يبنلا رمأب ركب وبا اهمآ يتلا حبصلا ةالص ىلا

 حنسلاب هلها ىلا فرصنا مث حبصلا ىلص ركب ابا نا فورعلاو ,نمزب رتسلا عفر

 يعد امناو ثي لوسرلا ةافو رضحي مل هناو ( ركب يأ لئاضف يف يراخبلا دنع امك )
 .تيم وهو هل هللا لوسر ىلع لخدو رضحف اهدعب

 نم رشع ةنس لوالا عيبر نم يناثلا يف هل ضرع عادص يف هضرم ءادتبا ناكو

 ةشئاع موي ديري هنا هؤاسن مهفف ؟ادغ انأ نيا لوقي راص ىتح هب دتشا مث ةرجهلا

 رشع يناثلا يف ضبق ىتح اهدنع وهو ضرملا هب دتشاو اهدنع ضرمي نا هل نذاف

 هتافو دعب هنأ درو دقو ةرجما نم رشع ةنس نينثالا موي ناكو لوالا عيبر نم

 . اذه يفيسب هتلتق تام دق ادمخ نا مكنم لاق نم رمع لاق ىتح بارطضا لصح

 نمو تام دق ادم ناف ادم دبعي ناك نم سانلا اهيا اي :لاقو ركب وبا ءاج ىتح

 .توميال ىح هللا ناف هللا دبعي ناك

 وأ تام نإفأ لسرلا هلبق نم تلخ دق لوسر الا دم اموإ# ىلاعت هلوق الت م

 هللا يزجيسو ءائيش هللا رضي نلف هيبقع ىلع بلقني نمو ,مكباقعأ ىلع متبلقنا لتق
 .۳۰ رمزلا (نوتيم مهناو تيم كنإ  ًأرقو ۱46 نارمع لآ .« نيركاشلا

 ۳/۹۸۹ ثيدح ىلع يذمرتلا ,رنس يف عوضوملا اذه لوح بتك ام رظناو

 . 1۲7۱/۲ يراخبلا ىلع ينالطسقلاو . ۹

 .هوحنب ماسمو يراخبلا هجرخآ

۱۸۲ 



 نوع نبا نع رصخأ نب ميلس انثدح .يرصبلا ةدعسم نب دم انثدح - ۹
 : تلاق ةشئاع نع دوسالا نع میهاربا نع

 اعدف يرجح ىلا تلاق وا يردص ىلإ هلع ىلا ةدنسم تنك ١
 "7 « تايف لاب مث ,هيف لوبیل () تسطر

 نع سجرس نب ىموم نع داملا نبا نع ثيللا انثدح . ةبيتق انثدح - ۰

 :تلاق اهنأ ةشئاع نع دم نب مساقلا

 وهو ۳ هدنعو تولاب وهو ےب هللا لوسر تتار

 ىلع ينعأ مهللا :لوقي مث ءالاب ههجو حسمي مث حدقلا يف هدي لخدُي
 77 «توملا تاركس لاق وا تاركنم

 دبع نع ليعامسا نب رشبم انئدح .رازبلا حاّبصلا نب نسحلا انثدح - ۱

 : تلاق ةشئاع نع رمع نبا نع هيبا نع ءالعلا نب نمح رلا

 توم ةدش نم تیار يذلا دعب ٩ توم نوه ًادحأ طبغأ الو

 ۱ ° , لپ هللا لوسر

 ؟اذه ءالعلا نب نمحرلا دبع نم هل تلقف ةعرز ابأ تلأس :ىسيع وبأ لاق

 .جالجللا نب ءالعلا نب نمحرلا دبع وه لاقف

 .ءانا : تسطلا )١(

 يف تام هنأ تدارأ « يرخنو يرْخَس نيبل هسأر ناو هللا هضبق » يراخبلل ةياور يف (؟)

 .سمخلا يفو يزاغملا يف يراخبلا .اهنضح

 هجولا ديربت يفو ۰۱۸۲۳ مقرب هجام نباو 414 مقرب زئانجلا يف يذمرتلا هجرخأ (۳)

 ءايبنالل ةبسنلاب وهو هدئادش توملا تاركنمو .ملألا فيفخت يف يعسلا ليلد ءاملاب

 .تاجرد عفر

 .ةدش هيف سيل نيه لهس تومب يأ (4)
 .زئانجلا يف يئاسنلاو ۹۷۹ مقرب زئانجلا يف يذمرتلا هجرخأ (۵)

۱۸۳۳ 



 نمحرلا دبع نع ةيواعم وبأ انثدح . ءالعلا نب دمت بيرك وبا انثدح - ۲
 :تلاق ةشئاع نع ةكيلم يلا نع ( يكيلملا نبا وه ) ركب يبأ نبا

 :ركب وبا لاقف هنفد يف اوفلتخا ال هللا لوسر ضبق امل

 الإ ًايبن هللا ضبق ام : لاق « هتیسن ام ًائيش ی هللا لوسر نم تعمس

 .۲) « هشارف عضوم يف هونفدا .هيف نفدي نا بحي يذلا عضوملا يف

 دحاو ريغو هللا دبع نب راوسو يربنعلا سابعو راشب نب دم انئدح - ۲۳
 ديبع نع ةشئاع يلا نب یسوم نع يروثلا نايفس نع ديعس نب ىبحي انثدح : اولاق

 : ةشئاعو سابع نبا نع هللا دبع نب هللا

 . ")تام امدعب ل ىنلا لَّبق ركب ابأ نأ »

 ش راطعلا زيزعلا دبع نب موحرم انثدح . يمضهجلا ىلع نب رصن انثدح - ۶

 : ةشئاع نع سونباب نب ديزي نع ينوجلا نارمع ينأ نع
 هينيع نيب همف عضوف هتافو دعب ےل يبنلا ىلع لخد ركب ابأ نأ »

 .« هالیلخاو هایفصاو  هايبناو :لاقو هيدعاس ىلع هيدي عضوو

 .۱۰۱۸ مقرب زئانجلا يف يذمرتلا هجرخأ (۱)

 ۱4۵۷ مقرب هجام نبا هجرخأو ۹۸٩ ثيدح دعب زئانجلا يف يذمرتلا هيلا راشأ (۲)
 ۳۱۳ مقرب ةجام نباو ۹۸۹ مقرب يذمرتلا دنع درو ابك هي ينلا نع تبث دقو

 تيم وهو نوعظم نب ناع لّبق هل ينلا نا ةشئاع نع ٠٤۵١ مقرب ةجام نباو

 .نافرذت هانيع :لاق وأ ,يكبي وهو

 عومجلا يفو .(هيدخ ىلع ليست هعومد ىلا رظنأ ينأكف ) ةجام نبا ةياور ينو
 ثيداحألا هيف تبث ههجو ليبقت هؤاقدصأو تيملا لهأل زوجي ۱۳۲۷/۵ يوونلل
 . / ملعأ هللاو /

 دع زاوج ذخؤي ثيدحلا اذه نمو (ًاتيمو ًايح تبط) لاق ركب ابأ نأ ةياور يفو (۳)
 . /لعأ هللاو / .حون نود تیلا فاصوأ

۱۸ 



 نع ناهلس نب رفعج انثدح . يرصبلا فاوصلا لاله نب رشب انثدح - ۳۷۵

 :لاق سنأ نع تباث
 ءاضأ ةنيدلا هل هللا لوسر هيف لخد يذلا مويلا ناك امَلو

 ءءيش لك اهنم ماظا هيف تام يذلا مويلا ناك الف . ءي لك اهنم

 , () 29 انبولق انركنا ىتح هنفد ىفل انإو بارتلا نم انيديا انضفن امو

 رع ةورع نب ماشه نع حلاص نب رماع انثدح . متاح نب دم انئدح - ۳۷٦

 : تلاق ةشئاع نع هيبأ

 1 « نینئالا موی الع هللا لوسر يفوت »

 نب  رفعج نع ةنييع نب نايفس انثدح .رمع ينأ نب دمع انثدح - ۳۷۳۷

 : لاق (*) هیبآ نع دم

 ةلبلو مویلا كلذ ثکمف ننئالا موي 2 هللا لوسر ضبق»

 همسي هريغ لاقو (" (نایفس) لاق .۲) لیللا نم نفدو ءاثالثلا

 نم مهسفنآ اورکنا یتح ةديدش ةعاس اهناو لسرلا مرکا دقفب ةعوللا نع ریبعت اذه (۱)

 .ةبحصلا دقفو يحولا عاطقنالو نزحلا ةدش
 . 1 مقرب زئانجلا يف ةجام نباو ۲ مقرب بق بقانملا يف يذمرتلا هج رخأ ۱۳۲ )

 ركب وبا افأس دقو نينثالا موي هب يبنلا توم باب زئانجلا يف يذمرتلا هجرخآ (۳)
 .(نينثالا موي تلاق هِي هللا لوسر يفوت موي يأ يف )

 .قداصلا وهو )٤(
 ثيدحلاف نيعباتلا نم وهو نيسحلا نب نيدباعلا نيز نب ىلع نب رقابلا دمحم وهو (۵)

 نم

 .ءاثالثلا موی لصحف نفکلاو لسفلا امأ ءليللا طسو «ءاعبرالا ةليل يأ (1)
 .دنسلا يف مدقتلا ةنييع نبا وه نايفس )۷(

 . رقابلا دمع ريغ يا (۸)

۱۸۵ 



 .« لیللا رخآ نم ۲۷ يحاسلا توص

 نب كيرش نع دمه نب زیزعلا دبع انئدح . دیعس نب ةبيتق انئدح - ۸

 :لاق فوع نب نمحرلا دبع نب ةملس يلأ نع رمن يبأ نب هللا دبع
 )0 Ala 8 ۰۵ للااص 7 ۵

 ۰ ٠" ءائالثلا موي نفدو نینئالا موي ثّ هللا لوسر يفوت »

 . بیرغ ثيدح اذه: ىسيعوبا لاق

 انثدح لاق «دواد نب هللا دبع انثدح . ىمضهجلا ىلع نب رصن انثدح - ۹

 نب ماس نع .طيرش نب طيب نع دنه يلأ نب معن نع انثدح طين نب ةملس

 : لاق ةبحص هل تناكو دبتع

 ترضح :لاقف ,قافأف هضرم يف ول هللا لوسر ىلع ىمغأ»

 نا ركب ابأ اورُمو نذؤيلف الالب اورُم :لاقف معن اولاقف ؟ةالصلا
 ترضح :لاقف قافأف هيلع يمغأ مث لاق «سانلاب لاق وأ سانلل ىلصي e ۴ّ ٤  rneم.م ۰

 لصيلف ركب ابأ اورمو نذؤيلف ًالالب اورُم لاقف .معن اولاقف ؟ةالصلا
 (* ماقملا كلذ ماق اذإ 2 فيسأ لجر يبأ نا :ةشئاع تلاقف «سانلاب

 ی و دقیق رج ی ایم و مب :
 :لاقف قافاف هيلع يمغأ مث لاق .هريغ ترمأ ولف « عيطتسي الف ىكب

 وبا وه ربقلا رفح يذلاو ةفرجملاك يهو .اهرسكب ةاحسم عمج مملا حتفب : يحاسملا ۱(

 رمألا اذهب مهتشهدلو نفدلا ناکم نييعت يف مهفالتخال نفدلا رخأت امناو ةحلط
 ليللاب يحاسملا عاممو نیملسلا حلاصم ىلوتي ماما بصنب مهاغتشالو .لئاهلا
 . هئودط

 نوکیف ءاعبرالا ةلبل ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنفد نا قباسلا ثيدحلا يف مدقت امو )۲(

 ةليل رخآ نم غرف هنأو ءاثالثلا موي هزيهجتب هنفد تامدقم يف ءىدتبا ىنعملا

 . ءاعبرالا

 .نزحلا هيلع بلغي «نيزح يأ فيسأ (۳)
 )٤( هلع يبنلا لحم يف ةمامالا ماقم وهو .

 امك



 وأ بحاوَص نکناف سانلاب لصيلف ركب ابآ اورمو نذؤيلف الالب اورم

 ىلصف ركب وبأ رمأو نّذأف لالب رمأف لاق فسوي 7 تابحاوص
 ءيكتأ نم يل اورظنا لاقف ةفخ دجو ۾ هللا لوسر نا مث . سانلاب

 ركب وبأ هآر الف « اھیلع أكتاف ' رخآ لجرو 29 ةريرب تءاجف هيلع

 ركب وبا ىضق ىتح هناكم تبثي نا هيلإ أمؤأف "7 صکنیل بهذ
 عمسأ ال هللاو :رمع لاقف ضبق ب هللا لوسر نإ مث (0) هتالص

 لاق .اذه ىفيسب هتبرض الإ ضبق هيي هللا لوسر نا رک ذی ًادحا

 اي اولاقف «سانلا كسمأف هلبق يبن مهبف نكي مل ”نيّيمأ سانلا ناكو
 وهو ركب ابأ تيتأف .هعذاف هِي هللا لوسر بحاص ىلإ قلطنا ملاس
 لب هللا لوسر ضبقأ :لاق ينآر الف ًاشهد يكبأ هتيتأف دجسملا يف

 ضبق م هللا لوسر نا ركذي ًادحأ عمسأ ال لوقي رمع نإ تلق
 دق سانلاو ءاجف هعم تقلطناف قلطنا يل لاقف اذه ىفيسب هتبرض الإ

 هل اوجرفأف يل اوجرفأ سانلا اه اي لاقف . هِي هللا لوسر ىلع اولخد

 م 220 4 نوتّيم مهنإو تیم كنإ9» لاقف هّسمو هيلع بكأ ىتح ءاجف

 .نطبي ام فالخ راهظا يف نهلثم يا )١(

 .هشئاع ةالوم .ةيشبح وأ ةيطبق يهو (۲)

 ليقو .بلاط يأ نب يلع وهو رخآ لجرو سابع نيب جرخ نيحيحصلا ةياور يف (۳)

 . هيم هجورخ ددعتب تاياورلا نيب عمجيو لضفلا هدلوو سابعلا

 . عجريل يأ

 يبأ ةالصب نودتقي سانلاو هللا لوسرو ًايئاق يلصي ركب وبا ناك نيخيشلا ةياور يف (۵)
 هللاو / ىرخا ةثداح يف نيخيشلا ةياور نف تارا غش عمجلا نكميو 5

 . 7 عا

 .۳۰ رمزلا ةروس (۷) .نوتکی الو نوءرقیال (1)
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 اوملعف معن لاق م هللا لوسر ضبُقأ هللا لوسر بحاص اي : اولاق

 ؟ هللا لوسر ىلع ىلصُيأ : هللا لوسر بحاص اي اولاق قدص دق نا

 م نوعديو نولصيو نوربكيف موق لخدي لاق فيكو اولاق « معن لاق

 ىتح نوجرخي مث ,نوعديو نولصيو نوربكيف موق لخدي  .نوجرخی

 ؟ مَع هللا لوسر نفديأ هللا لوسر بحاص اي اولاق «سانلا لخدي
 هللا ناف هحوز هيف هللا ضبق يذلا ناكملا يف لاق ؟ نيأ اولاق « معن لاق

 نا مهرما مث .قدنص دق نا اوملعف بيط ناكم يف الا هحور ضبقي مل

 انب قلطنا اولاقف ۲ نورواشتی نورجاهلا عمتجاو ۷ هيبأ ونب هل

 تلاقف .رمالا اذه يف انعم مهلخدن راصنالا نم انناوخا ىلإ

 لثم هل نم باطخلا نب 9 رمع لاقف ريمأ مكنمو ريمأ انم ) راصنألا

 نا نزحت ال هبحاصل لوقي ذإ راغلا يف ام ذإ نينثا يناث ( ةثالثلا هذه

 «ءاملا ًايلع نالواني ةماسأو سابع نب لضفلا ناكف هنع هللا يضر ىلع انديس هلعف )١(

 . هلع هللا ا نارقشو

 .ةفالخلا رمأ يف نورواشتي يأ (۲)

 .رذنملا نب بابحلا وه لئاقلاو .ةدعاس ينب ةفيقس يف نيعمتجم اوناكو (؟)

 ابآ رمأ دق متع هللا لوسر نا نوملعت متسلا راصنالا رشعم اي :رمع لاقف ةياور يف )٤(

 ذوعن راصنالا تلاقف ركب يلا ىلع مدقتي نا هسفن بيطت مكيأف سانلا مؤي نا ركب

 .ركب يلا ىلع مدقتن نا هللاب

 ماهفتسا وهو ءركب يال تتبث يتلا ةثالثلا لئاضفلا هذه لثم هل تبث نم يأ (0)

 .ةفالخلا يف ًاقح مه نأ اومهوت ثيح راصنألا ىلع درلا هب دصق يراكنا

 4 راغلا يف ام ذا نينثا يناث 8 ىلاعت هلوق يف نينثالا دحأ هنوك :ىلوالا ةليضفلاف

 .ةينثتلا ريمضب هلوسر عم هركذف

 هامسف  نزحت ال هبحاصل لوقي ذإ ىلاعت هلوق يف ةبحصلا تابثا : يناثلا ةليضفلا
 . هيحاضص
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 ةعيب سانلا هعيابو هوعيابف هدي طسب مث :لاق "7؟ اه نم .انعم هللا

 , (7 « ةليمج ةنسح

 مدق يلهاب خيش ) ريبزلا نب هللا دبع انثدح . يلع نب رصن انثدح - ۳۸۰

 : لاق كلام نب سنآ نع قابلا تبا انئدح . (يرصب

 تلاق دحو ام توملا برك نم 2 هللا لوسر (۳ دو الو

 برك ال ي ينلا لاقف ۲ هابرکاو اهنع ىلاعت هللا يضر ةمطاف

 هنم كراتب سيل ام كيبأ نم رضح دق هنإ .مويلا دعب كيبأ ىلع
 . ")29 ةمايقلا موي ةافاوملا ۲٩ ًادحأ

 لئاضفلا هذه توبثف« انعم هللا نإ  لاعت هلوق يف ةيعملا تابثا : ةثلاثلا ةليضفلا

 .ةفالخلاب هتيقحأب هنذؤي

 .ةيآلا هذه يف ناروكذملا نانثالا ناذه نم يأ

 نأ درو دقو . هضرم يف هللا لوسر ةالص باب يف ۱۲۳۶ مقرب ةالصلا يف ةجام نبا هج رخأ

 يلصي نا لَم هللا لوسر هرما دقل : الاقف ةعيبلا هذه ارضحي مل ريبزلاو ايلع انديس

 .انايندل هاضرن الفا اننیدل هيضر هناو يح وهو سانلاب
 موي سانلا عمتجا ةدعاس ينب ةفيقس تحت نينثالا موي ةعيبلا هدد رع الو

 ابآ حدمف رمع ماقو ربنلا ىلع قیدصلا سلجو قرثکب يوبنلا دجسلا يف ءاثالثلا

 سانلا اهيا دعب اما لاقف ركب ابآ بطخو ؛هوعیابف اوماقف هتعیابل سانلا اعدو ركب
 ينوعيطأ ينوموقف تأسا نأو ينونيعاف تنسحا ناف ؟ ريج تسلو مکیلع تیلو دق

 اوماق ةعيبلا نم اوغرف الف .مکیلع يل ةعاط الف هتیصع اذاف مكيف هللا تعطا ام

 . مَع لوسرلا نفدل

 ملأتلا نم اه لصح دقف اهیبا برك ةدش نم تأر امل : ءارلا نوکسو فاکلا حتفب (

 . بم اهالسف اهيبأل لصح ام لثم عجوتلاو

 .تناه تمع اذا ةبيصلاو دحا لكل ماع رما هناف تولا كيباب لزن يا

 .ةمايقلا موی ةلصاحو ةنئاك ةاقاللا يا

 .هوحنب زئانجلا يف يئاسنلاو زئانجلا يف هجام نباو يزاغملا رخآ يف يراخبلا
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 :الاق « ىلع نب رصنو يرصبلا ىبحي نب دايز باطخلا وبأ انثدح - ۱

 :لاق يفنحلا قراب نب هبر دبع انئدح

 سابع نبا عمس هنا ثّدحُي ديلولا نب كامس يمأ ابأ يدج تعمس ١

 ناك نم :لوقي ی هللا لوسر عمس هنا ثدحي ابهنع ىلاعت هللا يضر

 هللا يضر ةشئاع تلاقف «ةنجلا اب هللا هلخدا يتما نم ٩ ناطرف هل

 .ةقفوم اي طرف هل ناك نمو لاق كتمآ نم طرف هل ناك نمف اهنع

 نل 20 يتمأل طرف انأف :لاق كتما نم طرف هل نكي مل نمف تلاق

 لع اوات

 يع هللا لوسر ثاريم يف ءاج ام باب - 4
 ثيداحأ (1) هيفو

PAYيأ نع ليئارسا انثدح دم نب نيسح انثدح . عینم نب دما انثدح -  

 : لاق - ةبحص هل _ ( ةيريوج يخا ثراحلا نب ورمع نع قاحسا

 :لصألا يف طرفلاو هلبق ناتومي اثانا وأ ًاروكذ ناريغص نادلو هل تام نم يأ )١(

 .مهوزن ناكم دادعال مهمامأ هنولسري نيرفاسملا موقلا نم قباسلا

 .بئاصملا دشا تناك هتوم ةبيصم نال (؟)

 . ٠١٦۲ مقرب زئانجلا يف يذمرتلا هجرخأ (۳)
 اهابس ةيعازخلا ثراحلا تنب يهو واولا حتفو ملا مضب نینملا مأ يه :ةيريوج )٤(

 «ةرجهلا نم ةسماخلا ةنسلا يف قلطصلا ينب ةوزغ يهو « عیسیرلا موي هلع لوسرلا

 ناكو عيسيرملا موي لتقف نيرفشلا يذ ناوفص نب عفاسم تحت ةيريوج تناكو

 ةفالخ يف 03 ةنس تيفوتو ةيريوج ر هللا لوسر اهامسف قرب ةيريوج مسا
 « ةنس 1۵ اهرمعو ةنيدملا يلاو ذئموي وهو مكحلا نب ناورم اهيلع ىلصو ةيواعم

 تءاجف اهبتاكو تملسأف سينخ نب تباث مهس يف ثراحلا تنب ةيريوج تعقو دقو

 - كتباتك كنع يدؤأ نأ كلذ نم كل ريخوأ لاقف اهتباتك يف نيعتست هللا لوسر
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 ۳ ًاضرأو ")هتلغبو ")هحالس الإ هِي هللا لوسر كرت امو
 . 0, ۲٩ ةقدص اهلعج

 دمه نع ةملس نب دامح انثدح . دیلولا وبا انثدح . ىنثملا نب دم انئدح - ۳

 : لاق هنع هللا يضر ةريره ينأ نع ةملس يلأ نع . ورمعنبا

 يدلوو يلها لاقف ؟ كثري نم تلاقف ركب يبأ ىلإ ةمطاف تءاج »

 وع هللا لوسر تعمس : ركب وبآ لاقف ؟يبأ ثرأ ال يل ام : تلاقف

 هلوعب هل هللا لوسر ناك نم ("لوعا ينکلو ثروت ال :لوقی

 .00 «هیلع قفني لَم هللا لوسر ناك نم ىلع قفناو

 ؛ناسغ وبا يربنعلا ريثك نب ىج انئدح .ىنثملا نب دمت انئدح - ۶

 ىلإ !ءاج ایلعو سابعلا نا 60 يرَتْخَبلا يلأ نع ةرم نب ورمع نع ةبعش انثدح

 و هللا لوسر راهصا اولاقف اهجوزت هنا سانلا غلبف لعفف .معن تلاق كجوزتاو

 ينب تيب لهأ نم ةئام اهب قتعا دقلف قلطصلا يبس نم مهيديأ يف ناك ام اولسرأف

 يف اك ماسآ ثراحا اهوبأو . اهنم اهموق ىلع ةكرب تناك ةأرما ماعأ اف ,قلطصلا

 ./يوونلل ءامسالا /قشمد خيرات

 .خلا ةبرحو رفغمو حمرو فيس وحن نم )١(
 .لدلد اهمساو ءاضيبلا هتلغبو (۲)

 . مضنلا ينبو ربيخو كدف ضرأ يف ةصح (۳)

 )٤( ةقدص هانكرت ام ثرونال ءايبنألا رشاعم نحن » ثيدحل ةقدص "اهلعج «.

 . سابحالا يف يئاسنلاو ایاصولاو يزاغلا يفو داهجلا يفو سمخلا يف يراخبلا هجرخأ (۵)
 ۱ . لب هيلع قفنی ناك نم ىلع قفنا يأ (1)
 11٠08. مقرب ريسلا يف يذمرتلا هجرخأ (۷)

 يعبات «يفوكلا مهالوم يئاطلا زوريف نب ديعس ءاحلا حتفو ءاحلا نوكسو ءابلا حتفب (۸)
 .نينامثو ثالث ةنس مجالا يف تام ليلج
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 رمع لاقف اذك تنأ اذك تنأ هبحاصل اهنم دحاو لك لوقي نامصتخي رمع
 : مهنع لاعت هللا يضر دعسو فوع نب نمحرلا دبعو ريبزلاو ةحلطل

 ةقدص ین لام لك ) :لوقي مرم هللا لوسر متعمسأ هللاب  دشنآ »

 : ةف تيدا تربت الان جنت ام لإ

 .۲۹۷۵ مقرب جارخلا يف دواد وبا هجرخآ (۱)

 ۱۷۵۷ مقرب داهجلا يف ماسمو ضئارفلاو سمخلا يف باب داهجلا يف يراخبلا اهجرخأ (۲)

 مقر ثيدح جارخلا يف دواد وباو ًارصتخمو ًالوطم يئاسنلاو ۱3۱۰ مقرب يذمرتلاو
 راهنلا ىلاعت نيح رمع يلا لسرأ :لاق ناثدخلا نب سوأ نبا كلام نع ۳

 ( شارف ريغ نم هيلع دعاق يأ ) هلامر ىلا ايضفُم ريرس ىلع ًاسلاج هتدجوف «هتئجف
 ترمأ دق ينإو كموق نم تايبأ لها فد دق هناء كلاماي : هيلع تلخد نيح لاقف

 أفري هءاجف .هذخ لاقف .كلذب يريغ ترمأ ول تلق .مهيف مسقاف ءيشب مهيف

 نب نمحرلا دبعو «نافع نب ناثع يف كل له نينمؤملا ريما اي :لاقف (رمع بجاح )
 مث ءاولخدف مهل نذاف معن :لاق ؟ صاقو يبأ نب دعسو ماوعلا نب ريبزلاو فوع

 مط نذأف يعن : لاق ؟ يلعو سابعلا يف كل له نينمؤملا ريمأاي :لاقف فری هءاج
 لاقف ايلع ينعي .اذه نيبو ينيب يضقا .نینمژلا ريما اي سابعلا لاقف ءاولخدف

 | ليخ :سوأ نب كلام لاق . اهحرأو اهنيب ضقا ,نينمؤملا ريمأ اي لجأ .مهضعب
 مدشنأ لاقف طلا كئلوأ ىلع لبقا مث . ادئتا : لاقف ؛كلذل رفنلا كئلوأ امدق اهنآ

 :لاق مع هللا لوسر نأ نوملعن له .ضرالاو ءامسلا موقت هنداب يذلا هللاب

 .معن :اولاق «ةقدص انكرت ام ثرّونال»

 ضرالاو ءامسلا موقت هنذاب يذلا هللاب اك دشنآ :لاقف سابعلاو يلع ىلع لبقآ م

 :لاق معن : الاقف «ةقدص انك رت ام ثرونال » :لاق م هللا لوسر نأ نایلعت له

 ءافآ ام ىلاعت لاقف سانلا نم ًادحأ اهب صخي مل ةصاخب لرب هلوسر صخ هللا ناف

 هلسر طلسي هللا نكلو باک ر الو ليخ نم هيلع متفج وأ اف مهنم هلوسر ىلع هللا
  ریضنلا ینب هلوسر ىلع ءافأ هللا ناكف € ريدق ءيش لك ىلع لاو ءاشي نم ىلع

 ةقفن انتم دخل للم هللا لوسر ناكف مكنود اهذخأ الو مکیلعاهب رثأتسا ام هللاوف

 5 كئلوأ ىلع لبقا مث لاملا ةوسأ يقب ام لعجيو .ةنس هلهأ ةقفنو هتقفن وأ ةنس
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 ديز نب ةماسا نع ىبسيع نب ناوفص انثدح .نثملا نب دم انثدح 0

 : اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا

 .() «ةقدص وهف انكرت ام ثرون ال :لاق يع هللا لوسر نأ »

 نايفس انثدح . يدهم نب نمح رلا دبع انثدح . راشب نب دمحم انثدح - ۳۸۹

 :لاق مع يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا يأ

 ىئاسن ةقفن دعب تكرت ام .ًايهرد الو ًارانيد یتثرو مسقي ال »

 .) « ةقدص وهف لماع ةنومو

 تعمس لاق .رمع نب رشب انئدح .لالخلا ىلع نب نسحلا انئدح - ۷

 : الاق ؟ كلذ ناملعت له «ضرالاو ءامسلا موقت هنذاب يذلا هللاب ك دشنآ لاقف , طعرلا
 تنأ تئجف « هنري هللا لوسر يلو انأ : ركب وبا لاق م هللا لوسر يفوت الف .معن

 هتأرما ثاربم اذه بلطیو ,كيخأ نبا نم كئازيم ثنأ بلطت ركب يأ ىلا اذهو
 لاو « ةقدص انكرت ام ثرونال » : لَ هللا لوسر لاق « ركب وبا لاقف ءاهيبأ نم

 انأ : تلق ركب وبا يفوت الف . رکب وبأ اهیلوف قحلل عبات دشار راب قداصل هنا معي
 اذهو تنأ تئجف ,اهّیلأ نأ هللا ءاش ام اهتیلوف ركب يبأ يلوو متلي هللا لوسر يلو

 نا ىلع ایکیلا اهعفدأ نأ اتش نا :تلقف ءاهيف الأسف .دحاو اکرمأو عيمج اتنأو
 ىلع ينم اهامتذخأف ءاهيلي مْ هللا لوسر ناك يذلاب اهايلت نأ هللا دهع اکیلع

 ىتح كلذ ريغب اکنیب يضقأ ال هللاو كلذ ريغب اكنيب يضقأل يناتتج مث كلذ
 .يلإ اهادرف اهنع امتزجع ناف ةعاسلا موقت

 .سابعلاو يلع نيب ةشقانم ۱۷۵۷ مقر ثيدح ماسم حيحص يف رظناو
 .۱۷۵۸ ثيدح داهجلا يف ماسمو ضئارفلا يف يراخبلا هج رخأ

 : هيف دازو ۲۹۷۶ مقرب جارخلا يف دواد وباو يذمرتلاو مسمو يراخبلا هج رخأ

 .خلا «رمعو ركب يلأك يدعب نم ةفيلخلاو ضرالا َةَرَكأ ينعي :يلماع ةنؤم
 قفني ناكو 2 ينلل تناك كادف ضرا نأ ۲۳ مقرب دواد وبا جرخأو

 زيزعلا دبع نب رمع يلو الف .ناورم اهعطقأ هدعب مث رمعو ركب وبا اهالوت مث .اهنم
 .لالا تيبل اهدر ةفالخلا

۱۹۳ 



 :لاق ناثدحلا نب سوأ نب كلام نع يرهزلا نع سنأ نب كلام

 ةحلطو فوع نب نمحرلا دبع هيلع لخدف رمع ىلع تلخد ١
 هنذإب يذلاب مدشنأ رمع مهل لاقف نامصتخي سابعلاو ىلع ءاجو دعسو

 ام .ثرون ال لاق e ضرألاو ءامسلا موقت

 «١ معن مهللا اولاقف ةقدص انك رت

 . ۲۱ ةليوط ةصق ثيدحلا يفو

 نايفس انثدح .يدهم نب نمح رلا دبع انثدح . راشب نب دمه انثدح - ۸

 : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع شيبح نب رز نع ةلدهب نب مصاع نع

 ًاريعب الو ةاش الو ًايهرد الو ًارانيد هلي هللا لوسر كرت ام»

 0 ةمألاو دبعلا يف (9 كّشأو :لاق

 ا و

 نایفس انثدح . يدهم نب نهرلا دبع انثدح . راشب نب دم انثدح - 8

 : لاق يلب ینلا نع دوعسم نب هللا دبع نع صوحألا يلا نع قاحسا يلأ نع

 مقرب دواد وباو ۱۷۵۷ مقرب داتا ضئارفلاو داهجلا يف يراخبلا هج رخأ )۱(

 .يئاستلاو ۱3۱۰ مقرب يذمرتلاو ۳

 ۲۹۲۳ مقرب دواد يلا يفو ماسمو داهخا باتک يف يراخبلا يف تركذ ةصقلا هذه (۲)

 ا نفقا وده ی ا

 ءال مأ ةشئاع اهتركذ له كش شيبح نب رز وهو ةشئاع نع يوارلا نم :كشلا (۳)
 .همأالو ًادبعالو ةيريوج نع يراخبلا ةياور يف مدقت دقو

 .يئاسنلاو دواد وباو ماسم هجرخأ )٤(

 ” دجال



 .()« يل لثمتي ال ناطيشلا ناف ينآر دقف مانملا يف ينآر نم »

 . رفعج نب دمه انثدح : الاق ىنثملا نب دمو راشب نب دم انثدح ۰

 :لاق هنع هللا يضر ةريره يلا نع حلاص يبأ نع نيصح يبأ نع ةبعش انئدح
 ال ناطيشلا ناف ينآر دقف مانملا يف ينآر نم مّ هللا لوسر لاق »

 .۲) « يل هبشتي ال لاق وأ روض

 نع ىعجشألا كلام يبأ نع ةفيلخ نب فلخ انثدح .ةبيتق انئدح ۱ ۰

 . ۱« ينآر دقف مانلا يف ينآر نم كلي هللا لوسر لاق (

 E وه اذه كلام .وبأو : ىسيع وبأ لاق
 .(9 ثیداحا ر هع يبنلا نع یور دقو و ان يبنلا باحصأ نم وه

 ربع تار قلع  نب فا راس ادم یسیع وب لاق

 مقرب ايؤرلا يف ةجام نبا هجرخأو ۲۲۷۷ مقرب ایژرلا باتک ىف يذمرتلا هجرخآ (۱)

۳۰۳ 

 . ۳۹۰۱ مقرب هجام نبا هجرخأ (؟)

 .ناطيشلا نم ظوفحم هنأل ثم هل ةزجعم هذهو (۳)

 ةجام نباو يئاسنلاو يذمرتلا دنع ةالصلا يف تونقل. ثیدح ثيداحألا هذه نم )٤(

 هلاال ١لاق نم ثيدحو ةجام نباو ماسم دنع؛ ينمح راو ديل رفغامهللا ۱ءاعد ثيدح و

 E دنع .« هلامو همد مرح هللا الا

 هنأل نيعباتلا عابتأ نم (يذمرتلا يأ) هنا نايب .قايسلا اذه نم يذمرتلا ضرغ (۵)

TSيلعب عمتجا يذمرتلاف « ل  

 ثيرح نب ورمع وهو يلاحصلا ىأر وهو ةفيلخ نب فلخب عمتجا وهو رجح نب

 . هنع هللا ىضر

۱۹۵ 



 نب مصاع نع دايز نب دحاولا دبع انثدح . ديعس نب ةبيتق انئدح _ ۳۹۲

 : لوقی ةريره ابآ عمس هنا () يبأ ينثدح لاق بیلک

 ناطیشلا ناف ينار دقف مانلا يف ينآر نم : دلع هللا لوسر لاق +

 2 قادم ةمتب ال

 يلع نب نسحلا تركذف ۲۳ هتیآر دق تلقف سابع نبا هب تثدحف يأ لاق

 ۱ . 9 ههبشي ناك هنإ سابع نبا لاقف هب هتهبش تلقف
 : الاق رفعج نب دمو .يدع يلأ نبا انثدح . راشب نب دم انثدح - ۳

 :لاق فحاصملا بتكي ناكو يسرافلا ديزي نع ةليج يبأ نب فوع انثدح

 : سابع نبال تلقف سابع نبا نمز مانملا يف ي ينلا تيأر»

 هللا لوسر نإ سابع نبا لاقف مونلا يف مع هللا لوسر تيأر یا

 يف يفر نمف يب هبشتي نا عيطتسي ال ناطيشلا نإ ) لوقي ناك مَنِ
 يف هتيأر يذلا لجرلا اذه تعنت نا عيطتست له .۲۵ (ينآر دقف مونلا

 رمسأ همحلو همسج .نیلجرلا نيب ًالجر كل تعنأ معن لاق ؟مونلا

 .هجولا رئاود ليج كحضلا نسح «نينيعلا لحكأ .ضایبلا ىلإ
 الو (2فوع لاق .هرحن تألم دق هذه ىلا هذه نيب ام هتيحل تألم

 ام ةظقيلا يف هتيأر ول سابع نبا لاقف . تعنلا اذه عم ناك ام يردأ

 .نيعباتلا نم وهو «بيلك وهو (۱)
 مانلا يف ينآر نم » هعفري ةريره يلأ نع دواد وبأو مامو يراخبلا دنعو (؟)

 يناريسف

 .[ ريغصلا عماجلا] « يب ناطيشلا لثمتي الو ةظقيلا يف
 . مانملا يف 0 ينلا يأر يأ (ع)

 . هلم يبنلا هبشي ناك ىلع نب نسحلا يأ (1)

 .۳۹۰۵ مقرب ايؤرلا يف ةجام نبا هجرخأ (۵)
 .يسرافلا ديزي نع يوارلا ةليج يلأ نبا اذه فوع (7)

۱۹۹ 



 .« اذه قوف هتعنت نا تعطتسا

 ديزي نم مدقأ وهو زمره نب ديزي وه يسرافلا ديزيو:ىسيع وبأ لاق
 . ثيداحأ سابع نبا نع يسرافلا ديزي یورو 27 يئاقرلا

 يوري وهو يشاقرلا نابا نب ديزي وهو سابع نبا كردي مل يشاقرلا ديزيو

 ةرصبلا لهأ نم مهالک يشاقرلا ديزيو يسرافلا ديزيو .كلام نب سنأ نع
 .يارعألا فوع وه ةليمج يبأ نب فوعو

 لاق :لاق ليمش نب رضنلا انثدح . یخلبلا ماس نب ناهلس دواد وبا انثدح

 .ةداتق نم ربكا انا يلارعالا فوع

 نب مهاربا نب بوقعي انثدح .' دايز يلأ نب هللا دبع انثدح - ۶
 وبا لاق «ةملس وبأ لاق : لاق همع نع يرهزلا باهش نبا يخأ نبا انثدح « دعس

 ةداتف

 ىأر دقف - مونلا يف ينعي - ار نم“ د

 )۾ قحلا

 انثدح . دسا نب ىلعم انثدح يمرادلا نمحرلا دبع نب هللا دبع انثدح - ۵
 : سنأ نع تباث انثدح . راتخملا نب زيزعلا دبع

 ناطيشلا ناف ينآر دقف مانلا يف ينآر نم :لاق يب يبنلا نأ »
 ًاءزج نعبرأو ةتس نم ءزج نمولا ایژرو : "1 لاقو .* يب ليختي ال

 ناك ناو يشاقرلا ديزيو ىسرافلا ديزي نيب رياغتلا نيبي نأ ديري يذمرتلا نأ رهظي (۱)

 .ةرصبلا لهأ نم

 .(دانزلا يلأ نبا) خسنلا ضعب يف (۲)

 . /ريغصلا عماجلا / ماضو يراخبلاو دمحأ هجرخأ (۳)
 ./ ريغصلا عماجلا / يذمرتلاو يراخبلاو دمحا هجرخأ (4)
 . هلل ينلا يا لاق وأ عفرلا مكح هل فوقوم اذه هلوقف سنأ يا لاق (4)

۱۹۷ 



 . ۲)«ةوبنلا نم

 نب هللا دبع لاق :لوقي يلأ تعمس :لاق ىلع نب دم انئدح.- 15

 : كرابملا

 . 7« رثألاب كيلعف ءاضقلاب تيلتبا اذإ »

 نع فوع نبا انأبنأ لیمش نب رضنلا انثدح ىلع نب دم انثدح - ۷

 : لاق (۳) نيريس نبا
. ۰ ۶ )0( 

 ١ (مكنيد نوذخات نمع اورظناف )نه ثيدحلا اذه »

 يذمرتلل ةيدمحملا لئامشلا باتك ىهتنا

(۱) 

(۳( 

)4( 

(۵( 

 نع ایژرلا ريبعت يف ماسمو ایژرلا ريبعت يف يراخبلاو دمحا هجرخآ ريغصلا عماجلا يف

 نع يذمرتلاو ةدابع نع سنأ نع ۵۰۱۸ مقرب بدألا يف دواد وباو مهو , سن
 ۰۲۲۷۲ مقرب تماصلا نب ةدابع

 :نيرثالا نیذهب لئامشلا باتك ىلاعت هللا هحر يذمرتلا مخ

 ةئامو ةرشع نامث ةنس هلو كرابملا نب هللا دبعو .كرابملا نبا نع :لوألا رثالا

 نيب مكحلاب يأ ءاضقلاب تيلتباو (تببب ) هربقو ةئامو نينامثو ىدحا ةنس يفوتو
 يف نيدشارلا ءافلخلاو ملي ينلا نع لوقنلا ثيدحلاب يأ :رثالاب كيلعو سانلا

 عوفرملا معي نيثدحملا دنع رثالا مسم حرش يف يوونلا لاق .مهتيضقأو مهماكحأ

 .ثيدحلاو ربخملاك فوقاوملاو

 .اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةملس مأ ةالوم يهو همأ مسأ يه :نيريس

 .لقنلا يف تبثتلاو ةياورلا يف طايتحالا نايبل قوسم رثالا اذهو

 .هب نيدتي نا بجي هنأل هب نيدتم يأ : نيد هلع ينلا نع تبث ام ثيدحلاب دارملا

 متققحت نمع الإ هوورت الف مكنيد نوورت نمع اولمأت يأ .هريغو ملسم هجرخأ
 .نينقتملا تاقثلا لودعلا نم نوكي نأب هتيلهأ

۱۹۸ 



 تاعلاطم
 ءانثا لاعفأو لاوقأ قم هنم ردص ةصقلا و یا و ۱

 ةكتاع اهمساو اهتمیخ دنع هترجه يف ملي ل لزن دقو ةنيدلاو ةكم نيب هترجه

 ی ی سلا نوفا دلا عش

 وه اهيلايلب مايأ ةثالث هيف هثكم دعب راغلا نم مْ هللا لوسر جرخ ال

 يثيللا هللا دبع نب (طقيرأ) ليلدلا اهيلإ مضناو « قيدصلا ركب وبا هبحاصو

 يف مهدهعتی ناك يذلا همنغ يعارو رکب يبأ یوم ةريف نب رماع مهعم راسو

 رخا لوق یلعو .لوق ىلع < 00 اهدعا يتلا ةثالثلا لبالا مهعمو نبللاب راغلا

 ةليل راغلا نم ًابيرق تتابف ي رع يبنلا بلطب ليلدلا عم بلاط يلا نب ىلع ایهلسرا

 نيرام ( ديدق ) يداوب اوراس مث ءاشعلا دعب راغلا نم مهجورخ ناک و ةرجما

 ی و ی و و

 رکب نأ نم أرو هلي او يبنلا سأرب مهيتأيو قيرط يا يف مهب قحلي نا ىلع هتثعب

 «هحالس هعمو هسرف ىلع مهعبتف .لبإلا نم ةئام وهو هب هتدعو ريبك لعج ىلع
 هعلبت ضرألا تداكو ةبلصلا ضرألا يف هسرف مئاوق تخاس مهنم برق الف

 للضيو عجري نا ىلع ًابوتكم ًانامأ هاطعأو هنع افع مّ هللا لوسر نا الول

 مه

 يلي يذلا يداولا فرطب نطقت تناكو . دبعم مأب مهقيرط يف اوزاتجاو
 . ةنيدملا

 (ةيوق يأ) ةدلج (مهسلاجتو موقلل زربت يا) ةَّرْرَب ةأرما دبعم مأ تناكو

 انبل وا ًارمتو احل اهولأسف مهفرعت ال يهو سانلا معطتو اهتيب ءانفب ءيبتخت
 .ءارشلا ىلإ يا مانزوعأ ام ءيش اندنع ناك ول .هللاو : تلاقف هنورتشي

 ىأرف . ال :تلاق نیل نم كدنع له دبعم ما اي هب هللا لوسر اهل لاقف

 كلذ نم دهجأ يه :تلاق نیل نم اهب له :لاق .منغلا نع دهجلا اهفلخ ةاش

۱۹۹ 



 اهب اعدف. لعفا يا كنأشف طق لحف اهب رض ام هللاو تلاق اهبلح يف نينذأتأ : لاق

 يف انل كراب مهللا ١لاقو ىلاعت هللا ىمسو اهعرضو ةفيرثلا هديب اهرهظ حسم مث
 كولت تراصو .نبللا نم اهعرضألتما يا) تحجافتو ترتجاو تردف « انتاش

 (مهيوري يأ) طهرلا ضبري ءانإب اعد مث . (بلحلل اهيلجر نيب ام تحتفو اهمفب

 ةيناث ةرم بلح مث يم برش مث اوور ىتح هباحصا ىقسو تيور ىتح (هاقسف
 . لح رو مهدنع هک رتو

 (حابصلا يف يأ ) ًاحوبص اهبلحن انكو :ةاشلا كلت فصو يف : دبعم مأ تلاق

 هلكأ باودلا ىطاعتي ام ريثك الو ليلق ضرألا يف امو (ءاسلا يف يأ) افویغر

 يذلا نيللا ىأرو .ًافاجع ازنعآ قوسي ءاسملا دنع ( دبعم وبأ) اهجوز ءاج الو

 يف بولح الو نبللا اذه ام .دبعم مأ اي :لاقو بجع ب هللا لوسر هبلح
 ثلا

 . هیفص :لاق .كرابم لجر انب رم : تلاق

 يف (رونلاب قرشي يأ) هجولا جلبتم ةءاضولا رهاظ الجر تيأر : تلاق
 داوس دیدش يأ) جعد هینیع فو (لوط اهیف هينيع شومر يأ) فطو هرافشا

 هضغبت ال يا) هؤنشت ال (ةحب يأ) لخص هتوص يفو (اهضایب دیدشو نيعلا
 هب رزت مو فلج هبعت مل (هرصقل هرقتحت ال يا) رصق نم همحتقت الو ( هلوطل

 تمص اذإو ءاهبلا هیلعف قطن اذإ ةضف قیربا هقنع نأک ( نطبلا مظع يا ) ةلعص
 اهجو مهنسحاو ارظنم هباحصا نيزا مظنلا تازرخک مالک هل راقولا هیلعف

 . هیهن دنع اوهتنا ىهن اذإو هرما اوردتبا رما اذإ هب نوفج هباحصا

 ولو شیرق بحاص ةفص هللاو هذه :لاق فصولا اذه دبعم وبأ عمس الو

 اهمالسا لبق ناك اذه دبعم ما فصوو «لعفا نا ندهتجالو .هتعبتال هتیار

 (اهحرشو ةيدمحملا لئامشلا يف رصتخملا باتك نم ) هللا لوسر هنا ماعت نا لبقو

 .(۱۹۵۰ رصم ةعبطم ) يماس دوم ذاتسألل

۳۰۰ 



 ةرجه نم مالسالا يف خيراتلا أدتبا : يوونلل تاغللاو ءامسالا باتك يف ۳

 .ةرجملا نم ةرشع عبس ةنس باطخما نب رمع اهب خرأ نم لوأو رم لوسرلا

 راصنالاو نيرجاهملا نيب یخآو هنكاسمو هدجسم ل ىنب ىلوألا ةنسلا يفو

 رشع ةعبس وا رشع ةتس دعب ةبعكلا ىلا ةلبقلا تلوح ةيناثلا يفو ناذالا عرشو
 يفو ناضمر يف ردب ةوزغو رطفلا ةقدصو ناضمر موص ضرفو ةرجها نم ارهش
 لاوش نم عباسلا يف دحا ةوزغ ةثلاثلا يفو ,ةمطافب يلع جوزتو ةشئاعب ىنب لاوش

 (ةعبارلا يفو ) . يلع نب نسحلا دلوو موثلك ما ناثع جوزتو .ةصفح اهيف جوزتو

 راصح ناكو «قدنخلا ةوزغو مميتلا لزنو ةالصلا ترصقو «ةملس ما جوزت

 .موي رشع ةسخ بازح الا

 لزنو . ةظيرقو لدنجلا ةمود ةوزغ ( ةسماخلا ) .ةنوعم رئب يف ءارقلا لتق اهيفو
 سمشلا تفسكو قلطصملا ينبو ناوضرلا ةعيبو ةيبيدحلا (ةسداسلا ) باجحلا
 . ناثعو ديلولا نب دلاخ رجاه اهيفو ءاضقلا ةرمعو ربيخ (ةعباسلا) راهظلا لزنو
 ةبيبح ما جوزتو مهتئالث اوملسأو .صاعلا نب ورمعو ةبعكلا نداس ةحلط نب
 ةشبحلا نم هباحصأو رفعج مدقو (لدْلد) هتلغبو ةيرام هتءاجو ةيفصو ةنوميمو
 دلوو ناضمر يف ةكم حتفو لسالسلا تاذو ةتؤم (ةنماثلا) .ةريره وبأ ماساو
 الغ اهيفو فئاطلاو نينح ةوزغو هب هللا لوسر تنب بنيز تيفوتو مهاربا

 ركب وبا جحو «كوبت (ةعساتلا ) .هللا وه رعسملا مهب ,اجأف انل رعس اولاقف « رعسلا
 لوسر جح (ةرشاعلا ) . دوفولا تعباتتو « يشاجنلاو موثلك ما تيفوتو سانلاب
 .هللا رصن ءاج اذا لزنو ميهاربا يفوتو « عادولا ةجح هللا

 دبع نب مشاه نب بلطلا دبع نب هللا دبع نب دم (فیرشلا هبسن) - ۳

 كلام نب رهف نب بلاغ نب يؤل نب بعک نب ةرم نب بالك نب يصق نبا فانم
 نب دعم نب رازن نب رضم نب سايلا نب ةكردم نب ةميزخ نب ةنانك نب رضنلا نب'
 .هيف فلتخم هدعب امو هيلع عمج انه ىلإ ناندع

۳. 



 . مهاربإ ابأ ليربج هانكو یساقلا وبأ هتينكو - 6

 , رشاحلا « دمحا « دم اهنم قشمد خيرات يف اباب ركاسع نبا اهل درفا - هؤامسا

 . .خلا .هللا دبعو « سي هط « حتافلا «ةبوتلا يبن محاللا يبن بقاعلا

 ةرم نب بالك نب ةرهز نب فانم دبع نب بهو تنب ةنمآ :ينلا ما- 1

 .بلاغ نب يؤل نب بعك نب

 لوألا عيبر رهش نم نينثالا موي ليفلا ماع دلو هنا روهشلا حيحصلاو - ۷

 . رشع يناثلا وا رشاعلا وا نماثلا وا يناثلا مويلا يف ليق

 لوألا عيبر رهش نم تلخ ةليل ةرشع يتنثل نينثالا موي ىحض يفوتو - 1

 سمشلا تلاز نيح ءاثالثلا موي نفدو ةرجهلا نم ةرشع ىدحا ةنس
 ةليل ليقو

 باوثأ ةثالث يف نفكو ًانوتخم لَم دلو ءةنس نوتسو ثالث هلو يفوتو ؛ ءاعبرالا

 هريرس ىلع عضو هنافكأ يف مت ر جردأ الو .ةمامع الو صيمق اهيف سيل ضيب

 دحا مهمؤي ال ًاجوف ا يلع نواف الات سانلا لخد مث ربقلا ريفش ىلع

 الف سانلا رئاس مث راصنالا مث نورجاهلا مث مشاه ونب مث سابعلا هيلع ةالص مهلوأف

 يلعو سابعلا هترفح يف لزنو نفد مث یاسنلا مث نايبصلا لخد ,لاجرلا جرخ

 لوح نب واو دیز نب ةماسأ ناك لاقیو . نارقشو سابعلا انبا مقو لضفلاو

 اولاح مث تانبل عست اهنا لاقي نیل هدحل يف هيلع ينبو دحللا يف نفدو «مهعم

 . . أشر ءاملا هيلع شرو ًاحسم هربق لعجو بارتلا

 ةنيدملاب يفوتو لمح هللا لوسرلو مثل ۶ هللا لوسر دلاو هللا دبع تام « لاقيو

 ما تتامو بلاط يلأ همع ىلإ ايضا سرا هلو بلطلا دنع هدح تامو

 ۳ ثعبو هنیدلاو ةكم نيب ناکم : ءاونالاب تتامو ننس تس هلو هللا لوسر

 .ةنس نيعبرأ نبا وهو ةفاك سانلا ىلإ

 رشع اهب ماقأف ةنيدملا ىلإ رجاه مث ,ةنس ةرشع ثالث ةوبنلا دعب ةكمب ماقأو

 .لوألا عيبر ۱۳ نينثالا موي يف ةنيدلا مدق ,نينس

۳.۲ 
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 يلا تنب ةميلح هتعضرأ مث ًامايأ بهل يأ ةالوم ,ةيوُث متلي هتعضرأ - ٩

 همع مث بلطملا دبع هدج هلفكف اهتی أشنو ,ةيدعسلا ثراحلا نب هللا دبع تيؤذ

 دهاشم نم رضحي مو نص مظعي ماف ةيلهاجلا سند نم هللا هرهطو بلاط وبأ
 .هتراهطو هقدصو هتناما نم اودهاش امل نيمالاب هموق يف فرعي ناكو مه رفک

 هآرف یرصب غلب یتح ماشلا ىلإ بلاط يأ همع عم جرخ ةنس ةرشع يتنثا غلب الف

 لوسر اذه .نيملاعلا ديس اذه لاقو هديب ذخاو ءاجف هتفصب هفرعف بهارلا اريجب
 نيح مکنا لاق ؟ كلذ تملع نيأ نمف اولاق نیلاعلل ةجح هثعبی اذه نیلاعلا بر

 اناو ينل الإ دجسی الو ادجاس رخ الا رجح الو ةرجش قبي مل ةبقعلا نم متلبقا

 ىلإ ًايناث هِي جرخ مث ,دوهيلا نم ًافوخ هدري نا بلاط ابآ لأسو انبتک يف هدجن
 قوس غلب ىتح اهجوزتي نا لبق اهل ةراجت يف ةجيدخ مالغ ةرسيم عم ماشلا

 . ةجيدخب جوزت ةنس نيرشعو ًاسخ غلب الف «ىرصب

 يفوتو ةوبنلا لبق دلو .ینکی ناك هبو « مساقلا - ۱ :نینب ةثالث هل - ٠

 قوبنلا دعب دلو هنال رهاظلاو بيطلا يمسو هللا دبعو - ۲ .نيتنس نبا وهو
 دلو ميهاربا ثلاثلاو - ۳ .لوألا حيحصلاو هللا دبع ريغ رهاطلاو بيطلا ليقو

 , رشع ةينامث وا ارهش رشع ةعبس نبا وهو « رشع ةنس اهب تامو نام ةنس ةنيدملاب

 دبع نب عيبرلا نب صاعلا وبا اهجوزت بنيز - ۱ :تانب عبرأ ب هل ناكو
 ةمطافو ۲ .دليوخ تنب ةلاه هماو , اهتلاخ نبا وهو سمشلا دبع نب يزعلا

 نب ناثع امههجوزت موثلك مأو - 6 .ةيقرو - ۳ .بلاط يبا نبا ىلع اهجوزت

 ةيقر تيفوت « نیرونلا اذ يمس اذهلو .هدنع اتيفوتو موثلك مأ مث ةيقر جوزت نافع

 عست ةنس نابعش يف موثلك ما تيفوتو ةرجهلا نم نيتنثا ةنس ناضمر يف ردب موي

 .ةرجهلا نم

 مأ مث ةيقر مث بنيز مث مساقلا هل دلو نم لوأو .ةثالث نونبلاو عبرا تانبلاف

 ةيدخ نم مهلک و ةنيدلاب ميهاربا مث .ةكمب هللا دبع مالسالا يف مث ةمطاف مث موثلك

 هدعب تشاع اهنإف ةمطاف الا هلبق اوفوت مهلكو ةيطبقلا ةيرام نم هنإف ميهاربا الا
 : رهشآ ةعم

۳.۳ 
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 ةيدمحملا لئاشلا حاتفم

 ةزمملا

 ةزمه ا عم ةزمملا

 ًاضوتأف ىلصأأ

 ءابلا عم ةزمحلا
 كيلع ينجي ال ء اذه كنبا

 ءاتلا عم ةزمحلا
 قرو نم امتاخ هی ذختا

 بهذ نم ًامتاخ ذختا

 ةفارخ ام نوردتأ

 عقم وهو هلكأي هتيأرف رمتب يتأ

 عارذلا هيلا عفرف محلب هيلا يتا

 زيزأ هفوجلو مَع يبنلا تبتأ

 بطر نم عانقب هب ينا تی
 ةبحرلاب وهو ءامزوکب ىلع نأ
 ةنيزم نم طهر يف هتيتأ
 بطر نم عانقب هتیتآ

 مجلا عم ةزمملا

 ةنيدملا قرط يا يف يسلجا

 ءاحلا عم ةزمهلا

 مرح وهو مجتحا

 ءاخلا عم ةزمهلا
 يضقت هل هنيا دخا
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 يقاس ةلضعب هل لص زخأ
 بشخ حدق سنأ انيلا جرخأ

 نيلعن سنأ انیلا جرخأ
 ةشئاع انيلا تجرخأ

 ةراتسلا فشك اهترظن ةرظن رخآ

 لادلا عم ةزمها

 . مسف ينب اي ندأ
 لاذلا عم ةزمها

 رثالاب كيلعف ءاضقلاب تيلتبا اذا
 ناحيرلا عدحا یطعا اذإ

 . نیمیلاب ادبیلف رک دحا لعتنا اذا

 . انعم اهركذ اندلا انرک ذ اذا

 ليللا نم كدحا ماق اذا

 رک ذی نا يسنف عدحا لکا اذا

 ءارلا عم ةزمها
 ىقتا هناف كرازا عفرا

 نیشلا عم ةزمها
 ديبل ةلك ةملك رعشآ

 داصلا عم ةزمها

 اقاخ عنطصا

 اماعط انل یعنصا

 نيعلا عم ةزمها
 هرجا ماجحلا يطعا
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 ؟ ءيش كدنعا

 ءادغ ك دنعا

 نیغلا عم ةزمها

 هللا لوسر ىلع يمغأ

 ءافلا عم ةزمهلا

 هلع هللا لوسر نع متررفأ

 روکش ًادبع نوكا الفأ
 ًاروكش ًادبع نوكا الفأ

 ًاروكش ًادبع نوكا الفأ
 هبطر نم انل تيقنت الفأ

 ةليللا فراقي مل لجر مكيفأ
 فاقلا عم ةزمه لا

 يلع أرقا

 فاكلا عم ةزمه لا

 فیسلا لثم هرب ههجو ناكأ
 رهجي مأ 5 ناكأ

 ىحضلا يلصي ناكأ
 دمئالاب اولحتكا

 لب همم تنكا
 ءاوش رل هعم انلكا

 ب

 ماللا عم ةزمهلا

 رثابکلا ربكاب مكثدحا الأ

 ضايبلا اوسبلا

 بارشو ماعط يف متسلا
 ام بارشو ماعط يف متسلا

 ملا عم ةزمحلا

 اثکتم لكآ الف انا امأ

 يرابحا محل
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 ًائكتم لکآ الف انا امأ

 نونلا عم ةزمها

 دم انآ

 ديبل ةملك ةملك قدصا نا

 رهظلا محل محللا بيطا نا

 انلكا نيح هللا مسا انركذ انا

 لَ ينلا ىلع لخد ركب ابا نا
 هَ ينلا لبق ركب ابا نا
 ةماجحا هب خیوادت ام لضفا نا

 رمع وا ربخ انا

 دمثالا مکلاحک | ريخ نا

 هلع هللا لوسر اعد ًاطايخ نا

 هدبع نم بجعيل كبر نا

 هللا لوسر اعد ًاطايخ الجر نا

 لخد هِي هللا لوسر نا

 انتيداب ًارهاز نا

 يب هبشتي ال ناطيشلا نا

 ناتيآ رمقلاو سمشلا نا

 نامانت ينيع نا

 فخت الو قفنا

 هروهط يف نميتلا بحيل ناك نا

 مسيل داك نا

 ارهش ثكمن دمع لآ انك نا

 ًاموي سمشلا تفسكنا

 دم انا ءامسا يل نا

 سدقلا حورب ناسخ ديؤي هللا نا

 ةفيلخ الو ايبن ثعبي مل هللا نا

 نا دبعلا نع ىضريل هللا نا
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 مدآ نم هشارف ناك امنإ

 نیرشع نم وحن هبیش ناك اما

 ريخ لکب نمؤملا نا
 نمتؤم راشتسلا نا

 ءوضولاب ترمأ امنا

 مجتحا هوم ينلا نا
 مجتحا ي ينلا نا

 ملس مأ ىلع لخد هني يبنلا نأ

 ناك ىتح تمي مل هيي ينلا نا
 ىدها یشاجنلا نا

 ةضف نم ًاقاخ دا

 خیطبلا لكا هَل هنا

 ةضف نم امتاخ ذختا هنا

 . ءىكتي وهو جرخ هلي هنا
 نباو ةكم لخد هيب هنا

 مئاق وهو برش هنا
 ًايقلتسم ل ىنلا ىأر هنا

 لزب سرع اذ ناك هنا

 ايكاش ناك هنا

 ىرسك ىلا بتك هنا

 ةبج سبل بب هنا
 هنيمب يف تختي ناك هنا

 ءادغ هدنع عمتجي مع هنا

 . ائاق برشی ناك هنا

 كلذ نوعيطتست ال مكنا

 خفن ىتح مان هنا

 اورظناف نيد ثيدحلا اذه نإ

 ًابنج کو وب هيلا تبرق اهنإ
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 يريغ نم هعمسا نأ بحأ ينا
 ةقانلا دلو ىلع كلماح ينا

 سیلی ع هللا لوسر تیأر يا

 لخدي لجر لوا ماع ال یا

 امد قارها لجر لوأل ین
 رانلا لها رخآ فرعأل یا

 يكبأ تسل ينا

 ءاما عم ةزمهلا

 دعس تومل نمح رلا شرع زتها
 يبنلل ةيحد ىدها

 واولا عم ةزمهلا

 رمتب ةيفص ىلع ملوأ

 ماللاو فلألاب فرعملا
 توکللا وذ ربكا هللا

 ايحأو توما كمساب مهللا
 توملا تاركس ىلع ينعا مهللا

 هينتوسك اك دمحلا كل مهللا

 انرامُث يف انل كراب مهللا

 ءابلا فرح

 ةريشعلا نبا سئب
 .هلبق ءوضولا ماعطلا ةكرب

 ةبتع باطخلا نب رمع ثعب

 بطر نم عانقب ذاعم ينثعب

 ةوبنلا متاخ هيفتك نيب
 ءاتلا فرح

 نينثالا موي لامعالا ضرعت
 طقأ رو لكأ نم أضوت

 نيتسو سم نبا وهو يفوت
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 نينثالا موي يفوت

 نينثالا موي للم يفوت
 ةرسفم ةءارق تعنت

 ءاثلا فرح

 درت ال ثالث

 مجلا فرح

 بكارب سيل ينءاج

 ناک و م يبنلا تسلاج
Iهنا  

 ءاحلا فرح

 ثر لحر ىلع جح

 ثر لحر ىلع جح

 عرز مأ ثیدح

 ةالصلا ة رضح

 هر هللا لوسر نم تظفح
 اط اريثك اد هلل دمحلا

 انمعطأ يذلا هلل دمحلا

 انمعطأ يذلا هلل دمحلا

 ءاخلا فرح

 رشع كوع يلا تمدخ
 طرم هيلعو جرخ

 هعم اناو ری جرخ

 ةماع هيلعو سانلا بطخ

 ةمامع هيلعو بطخ

 رمع اي هنع لخ

 لادلا فرح

 نم برشف هلع يلع لخد
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 همجحف اماجح اعد

 يل تعدف ةشئاع ىلع تلخد
 ةمامع هيلعو ةكم لخد

 رفغم هيلعو ةكم لخد

 حتفلا موي ةكم لخد
 رفغملا هيلعو ةكم لخد

 رفن ديز ىلع لخد

 ءارلا فرح

 يفتك نيب متاخلا تیر

 ةتس نم ءزج نمؤملا ايؤر
 ةداسو ىلع ًائكتم هتيأر

 لكأي لني هللا لوسر تيأر

 دجسلا يف هللا لوسر تيأر

 محل لكأي هللا لوسر تيأر

 أرقي حتفلا موی هتفان ىلع هتيأر

 هيفتك ىلع متاخلا عصوم تیأر

 ابوضخ هرعش تیار

 ىلع يقب امو يب يبنلا تيأر

 تولاب وهو 2 يبنلا تیأر

ENE 
 ةمارع 2 هسأر ىلع تيأر

 نایحضا ةليل يف 2 هتيأر

 ادعاقو ًائاق برشي هتيأر

 نادرب هيلعو ي هتيأر

 زبرخلا نيب عمجي 2 هتيأر

 نادرب هيلعو ملي هتيأر

 نيلعن يف يلصي هَ هتيأر
 ةداسو ىلع اكتم ا هتيأر
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 ءارج ةلح هیلعو هلي هتيأر

 هتیب نم جرخي هل هتيأر

 كباذع ينق بر

 نيسلا فرح
 ةيلح نع يلاخ تلأس
 تاعك ر نامت حبس

 مزمز نم هتیقس

 فسوپ هللا لوسر ينامس

 نيشلا فرح
 كل ةبرشلا

 عوجلا ع هيلا انوکش
 اهبك ريل ةبادب يأ ًايلع تدهش
 هللا لوسرل ةنبا اندهش
 دوه ييتبيش

 دوه ينتبيش

 داصلا فرح

 نیتعک ر ب ينلا عم تيلص
 ب هعم ةليل تيلص

 داضلا فرح

 هلم هللا لوسر عم تفض

 ءاطلا فرح

 ًاردق هني هل تخبط

 هحير رهظ ام لاجرلا بيط

 نيعلا فرح
 رمع يدي نيب تصرع
 ىسوم اذاف ءاملعلا يلع ضرع
 ضايبلاب مكيلع

۷۳ 

۵ ۰ 

۳۰۵ 

 دمئالاب مکیلع

 دئالاب مکیلع

 نوقیطت ام لابعالا نم مکیلع

 ءافلا فرح

 ةداسولا ضرع يف تعجطضاف

 ءاسنلا ىلع ةشئاع لضف
 ءاسنلا ىلع ةشئاع لضف

 فاقلا فرح

 انعادت كنا اولاق

 نیذه يف هيي ضبق

 نيتسو سمح نبا وهو ضبق

 تيم وهو نامثع لبق

 نينثالا موي ضبف

 يتيب برقا ام ىرت دق
 رئافض عبرا هلو ةكم مدق

 ماعطلا ةكرب ةراوتلا يف تأرق

 فاكلا فرح

 ةضف نم غيص اغاک ضيبا ناك

 ريخلاب سانلا دوجا ناك
 صيمقلا هيلا بايثلا بحا ناك

 ةربحلا هيلا بايثلا بحا ناك

 هيلا بايثلا بحا ناك

 صيمقلا هيلا بايثلا بحا ناك
 ولحلا هيلا بارشلا بحا ناك

 هيلع مد ام , لمعلا بحلا ناك
 هامس ايوث دجتسا اذا ناك

 هتماع لدس متعا اذا ناك
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۳۵۵ 

۳۳۰ 

۱۳۳ 

۸۸ 

۳۸ 

۳۳ 

۲0۸ 

۸۲ 

۱۷ 

۱۱۸ 

۳۹6 

۳۳۷ 

Yor 

۳۳۹ 

 هعباصا قعل لكا اذا ناك

 هشارف ىلا ىوأ اذا ناك

 هلزنم ىلا ىوأ اذا ناك

 ىبتحا دجسملا يف سلج اذا ناك

 هغاخ عزن ءالخلا لخد اذا ناك

 هسأر نهد اذا ناك

 انهه نم سمشلا تناك اذا ناك
 علقت ىشم اذا ناك

 افکت یشم اذا ناك

 ليللا نم لصي مل اذا ناك

 يحولا هيلع لزن اذا ناك

 ءايح دشا ناك

 نيتينثلا جلفا ناك
 رشبلا نم ًارشب ناك

 ناتختي نيسحلاو نسحلا ناك

 ةضفلا نم ةمتاخ ناك

 قرو نم همئاخ ناك

 رشبلا مئاد ناك

 ليوطلاب سيل ةعبر ناك

 ًاعوبرم ًالجر ناك

 ًايفنح هفيس ناك
 هينذا فاصنا ىلا هرعش ناك

 هيغدص يف هبيش ناك
 هموصت ًاموي ءاروشاع ناك

 مفلا عيلض ناك

 ًاسيلج انل نمحرلا دبع ناك

۳۹۰ 

 رزتأي ناثع ناك
 ناعرد هيلع ناك
 ناعرد هيلع ناك

 خم خف ناك
 اخفم اخف ناك

 مدأ نم هشارف ناك

 هشوح هقاس يف ناك

 ةعضب هرهظ يف ناك
 غسرلا ىلا ړی هصيمق م ناك
 دغل رخ دی ال ناك

 بیطلا درب ال ناك

 نالابق هلعنل ناك
 نالابق هلعنل ناك

 نالابق هلعنل ناك

 اهنم بيطتي هکس هل ناك

 لیوطلاب سیل ناك
 نئابلا لیوطلاب سيل ناك
 نازحالا لصاوتم ناك

 ًاعوبرم ناك
 ماخ شقن ناك

 هعباصأب لكأي ناك

 خيطبلا لكأي ناك

 ءاثقلا لكأي ناك

 هني يف تختی ناك

 . ایواخ يلايللا تيبي ناك

 .نيميلاب ممختي ناك

 نينئالا موص ىرحتي ناك

 . مختی ناك



 ابغ لجرتي ناك
 ةحاور نبا رعشب لثمتي ناك

 ءانالا يف سفنتي ناك

 نميتلا بحي ناك
 لسعلاو ءاولحلا بحي ناك

 ءاثقلا بحي ناك

 نيعدخالا يف مجتحي ناك

 هناسل نزخي ناك

 ايش مايالا نم صخي ناك
 ريعشلا زبخ ىلا ىعدي ناك
 تاعك ر ينامث نمدی ناك

 هرعش لدسي ناك

 اسلاج ىلصي ناك

 نيح نیتعک ر ٍلصي ناك

 ىحضلا يلصي ناك
 ا الا لب ناک

 نيرا کشا ل ناک

E 

 عبرا رهظلا لبق يلصب ناك
 رهظلا لبق يلصي ناك
 ىدحا ليللا نم لفعل ناك

 ليللا نم يلصي ناك
 عست ليللا نم يلصي ناك
 . اليوط اليل ىلصي ناك

 روش لک مابا ئال مرصي ناک
 لوقن ىتح موصي ناك

 سمشلا دعب اعبرا ىلصي ناك

 لوقن ىنح موصي ناك

۳۰.۰ 

۳۹۹ 

۳۹۷ 

۳۹۳ 

۱۸۹ 
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 تبسلا موصي ناك

 نابعش موصي ناك

 رهش لك ةرغ نم موصي ناك
 رهشلا نم موصي ناك

 لفثلا هبجعي ناك
 ءابدلا هبجعی ناك

 عارذلا هبجعی ناك

 دهشيو یضرلا دوعی ناك

 . اثالث ةملكلا ديعي ناك

 ىلع هثيدحو ههجوب لبقي ناك

 .هتءارق عطقي ناك

 ةيدحلا لبقي ناك
 ماني نا لبق لحتكي ناك

 هسأر نهد رثكي ناك
 .عانقلا رثكي ناك

 نيكل اها ا
 اسا قتلي ناک

 ليللا لوا مانی ناك

 هفيس ةعيبق تناك

 تعمس امبر هتءارق تناك

 ادم هتءارق تناك

 يدوب دنع عرد هل تناك

 اوموقي مل هأر اذا اوناك

 محللا بح انا اوملع مهنأك

 ةقدص يبن لام لك

 تيزلا اولك

 تيزلا اولك
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۳۳ 

۳۸۰ 

۳۸۷ 

۳۸۵ 
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۷۷ 

۱۳۸ 

۱۳۵ 

۱۹۸ 

۸۵ 

۳۷6۵ 

۳۹۹ 
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 هیلعو ةريره يلا دنع انك

 هللا لوسر لجرا تنك

 ليللاب هتءارق عمسا تنك

 لبا نرس روانا لستغا تنک

 عرز يبأك كل تنك

 هلع ينلا ةدنسم تنك

 .ةليل هللا لوسر عم تنك

 هللا لوسر لعن ناك فيك

 ماللا فرح

 لَم ينلا ةالص نقمرال

 توم نوبب ًادحأ طبغأ ال

 ًائكتم لكآ ال

 رد تاذ انل نحبذتال

 ينورطت ال

 كيبأ ىلع برك ال
 تا

 هانک رت ام ثرون ال
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 ًارانيد يتثرو مسقي ال

 لعن يف مدحأ نيشمي ال
 هفاخي امو هللا يف تفخأ دقل

 كحض لم ينلا تيأر دقل

 حدقلا اذهب يوب هتیقس دقل

 مجعلا ىلا بتكي نا دارآ ال

 هيف مدق يذلا مويلا ناك امل

 يف موصي هيب يبنا رأ |
 هابركاو ةمطاف تلاق دجو ال

 دعچ اب نكي م

 هللا لوسر سأر يف نكي مل 1

 طغمملا ليوطلاب نكي مل

 ريصقلاب الو ليوطلاب نكي م
 عارك يلا يدهأ ول

 م يتيح وا
 ةرفصلا هذه عدي هل متلق ولا

 نبللا ناكم ءیزجی ءيش سيل

 ملا فرح

 ماعط نم عبشا ام

 ناوخ ىلع لکا ام

 ناوخ ىلع ملم لكأ ام

 تملسأ ذنم ینبجح ام

E 

 لخ هیف تیب رفقا ام
 نسح الا ًايبن هللا ثعب ام

 نتسو ثالث نبا وهو تام

 نيتسو ثالث نبا وهو تام

 هحالس الا كرت ام

 هم هللا لوسر كرت ام

 ركب ابآ اي كب ءاج ام
 سانلا نم ًادحا تيأر ام

 موصي رب ينلا تيأر ام
 ال لاقف ءيش نع لئس ام

 ةملظم نم ارصتنم هتيأر ام

 است رثكا ادا تنارءام

 نسحأ ًائيش تيأر ام

 ةلح يف ةمل يذ نم تيأر ام
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 ريعشلا زبخ نم هب عبش ام
 زبخ نم دم لآ عبش ام

 هلي هللا لوسر عبش ام

 طق ائيش هديب برض ام

 ةليللا يل اومتشرف ام
 هلل هسأر يف تددع ام

 ءيش يدنع ام

 عضولا يف الإ ًايبن هللا ضبق ام
 محللا بحا عارذلا تناك ام

 ًامسبت الإ هكحض ناك ام
 ةرشع ىدحا ىلع ديزيل ناك ام

 مدرسك درسی ناك ام

 رهش يف موصي ناك ام

 هل تيب لها نع لضفي ناك ام
 هادي تيرت هلام

 هل هجرف ىلا ترظن ام

 رکب وبا اورم

 نذژیلف ًالالب اورم

 يل اعدو يسأر حسم
 ةرشع ثالث ةكمب ثکم
 لقیلف ًاماعط هللا همعطا نم
 . قحلا ينآر دقف ينآر نم

 مانلا يف يفآر نم
 ينآر دقف مانلا يف ينآر نم

 زآر دقف مانلا يف ينآر نم

 . مانلا يف ينآر نم
 مانملا يف ينآر نم
 ناطرف هل ناك نم

 بصأف اذه نم

۱۸۳۳ 

۱۷۱ 

۱9۹ 

۱۷ 

۱6 

۳۳۸ 
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 ةقان كناف ىلع اي هم

 نونلا فرح

 عارذلا ينلوان

 لخلا مادالا معن

 لخلا مادالا معن

 لخلا مادالا معن

 الا لوقا ال ينا ريغ .معن
 انماعط هب رثكن

 هلامشب لجرلا لكأي نا یہن
 لجرتلا نع یہ

 ءاها فرح

 ميعنلا نم اذه

 رازالا عضوم اذه

 نابوث هيلعو هللا يبن اذه

 هذه مادإ اذه

 تيمد عبصا الا تنا له

 .قونلا الا ةقانلا دلت له

 هللا لوسر بضخ له
 . مداخ نم كل له

 هه

 ءایلا فرح

 ينم ندا ديز ابا ای

 ريغنلا لعف ام ريمع ابا اي

 اهلخدت ال ةنجلا نا نالف ما اي

 ننذالا اذ اي

 ةباصعلا هذهب ددشا لضف اي

 سانلا رش نم نا ةشئاع اي

 اذه ام نایلس اي



۱۱ 

۱۲ 

 ةيدمحملا لئامشلل رداصمو عجارم

 هنس رصم يف عبط يماس دوم ذاتسالل :ةيدمحملا لئامشلا يف رصتخلا

 .دحاو دلج وهو ۰

 /م ۱۹۰۰ ةنس دنهلاب يذمرتلا ننس عم عوبطملا ةيدمحملا لئامشلا حرش

 . ونکل ةنيدع

 ةنس يبلحلا ةعبطم ناءزج يراقلا يلعل : (لئامشلا حرش يف لئاسولا عمج )

 .ه ۱۰۰۸ ةنس يكملا مرحلا يف هفلؤم یهتنا هه ۸

 عوبطم ناءزج ه ۱۰۰۳ ةنس يفوتملا لئامشلا ىلع يرصملا يوانملا حرش

 .ه ۹۹٩ هنس هنم هفلؤم ىهتنا شماما ىلع لئاسولا عج باتك عم

 لئامشلا ىلع ةيندللا بهاوملا ) مساب دحاو ءزج لئامشلا ىلع يروجابلا حرش

 . به ۱۳۳۲ هنس رصمب ةداعسلا ةعبطم عبط ( ةيدمحلا

 مساق نب دمه خیشلل :ةيدمحملا لئامثلا ىلع ةيهبلا ةليلجلا دئاوفلا باتک

 ةنس رصمب حيبص يلع دم ةعبطم ىلوألا ةعبطلا ناءزج وهو سوسج

 .ه 1١١517 ةنس هفيلأت نم هفلؤم ىهتنا . ه ۱۳۶7 ۸م ۷

 داوجلا دبع دجا :فیلأت ةيدمحلا لئامثلا حرشب ةينابرلا تافاحتالا

 ةنس هنم هفلوم یهتناو ه ۱ هنس عبط رصع ةيراجتلا ةتکلا يمودلا

 .م ۱۹۱۱ ھه ۱

 . خيرات نود ةرهاقلاب ةيرينلا ةعبطلا عبط يوونلل تاغللاو ءامس الا

 . اهريغو طيسولا مجعلاو لوصولا ريسيتو ثیراولا رثاخذو ةتسلا بتکلا

 قیلعتب ه ۳۹ ةنس يفوتملا خیشلا يلا :فیلأت هبادآو يلع ينلا قالخأ

 ۱۹۵۹ ه ۱۳۷۸ هنس ةرهاقلاب لالملا عباطم ,يرايغلا هللا دبع
 وبأو . .م

 يناهفصألا يراصنألا نایح نب رفعج نب دم نب هللا دبع وه خيشلا

 .ه 5569 ةنس يفوتو ه 518 ةنس دلو

 ةعبطلا رصمب ينرعلا باتكلا راد ةعبطم ءروميت دمحأل :ةيوبنلا راثآلا

 .م ١900 /ه ۱۳۷۵ ةيناثلا

 رثالا نويعو ناءزج يزوجلا نبا جرفلا ينأل ىفطصملا لاوحأب ءافولا _
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 عوضولا بابلا

 هلع هللا لوسر قّلخ يف ١

 ةوبنلا متاخ ۲

 یم هللا لوسر رعش يف ۳

 هَ هلجرت ۽

 هم هبيش 0
 لس هباضخ +

0 
 هلع اب ۸

 اي هفخ ٩

 هو هلعن ۰

 هي همناخ ۱

 نيميلاب متختلا ۲
 هلع هفيس ۳

 هلو هعرد ۶

 هلن
 هلع هرفغم ۵

 ةيدمحلا لئامشلا سرهف

 عوضولا بابلا ةحفصلا

۷ 

۱۹ 

۲۰ 

۳۳ 

۳۹ 

۳/۸ 

 هلي هتماع 5

 هع هراز ۷
 هلو هتیشم ۸

 هلي هعنقت ٩

 لس هتاکت ۱

 عع هژاکتا ۲

 الي هشيع ۳

 سم هلكأ ۲۶

 هن هزخ ةفص ۵

 هلع همادآ ۳۹

 هلوصو هفص ۷

 ماعطلا دعبو لبق لاقي ام ۸

 هلي هحدق ۹

 رفع هتهكاف ۰

۳۱۹۵ 

 ةحفصلا

6 

 نان

oV 

۹ 

۹ 

۰ 

۲ 

۳ 

۷١ 

۷۳ 

۷۹ 

۸۹ 

۹۰ 

۳ 

۹٤ 



 عوضولا بابلا

 هل هبارش ۱

 الع هبرش ۳۲

 ل هرطعت ۳۳

 هلل همالک ۶

 كلو هکحض ۵

 هلل هجازم ۰

 رعشلا يف هنن همالک ۳۷

 رمسلا يف ر همالک ۸

 عرز مأ ثیدح -

 للم همون ۳۹

 هل هتدابع ۶:۰

 یحضلا ةالص ۱

 تیبلا يف عوطتلا ةالص ۲

 ل هموص ۳

 هلل هتءارق 4٤

 ةحفصلا

۹۷ 
۹۹ 
۲ 
٤ 
۱۰۹ 
۱۹۰ 
۱ 

۱۹ 
۱۲۰ 
۱۲۹ 

۱۲۸ 
۱۲۸ 
۱:۲ 
۱:۲ 
۱4۸ 

 عوضوملا بابلا

 ر هژاکب 1۵

 خب هشارف 7
 لَو هعضاوت ۷

 تم هقلخ 44

 ل هؤايح 1۹

 ا هنماحح ۰

 رس هؤامسأ ۱

 كالو هنس ۲

orالع هتافو  

 لک هثاريم 04

 الع هتيؤر 00

 تاعلاطم

 ةيدمحملا لئامشلا حاتفم
 ةيدمحملا لئامشلل رداصمو عجارم

 ةيدمحملا لئامشلا سرهف


